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З А К О Н 

О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ 
(„Службени гласник РС”, бр. 46/06 и 111/09) 

 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Предмет уређивања и примена закона 
 

Члан 1. 
Овим законом уређује се начин вођења пословних књига, признавање и 

процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање, обелодањивање и обрада годишњих финансијских извештаја, услови и 
начин вршења ревизије финансијских извештаја и интерна ревизија. 

Одредбе овог закона односе се на привредна друштва, задруге, банке и друге 
финансијске организације, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, 
добровољне пензијске фондове, друштва за управљање добровољним пензијским 
фондовима, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим 
фондовима, берзе и брокерско - дилерска друштва и друга правна лица (у даљем тексту: 
правна лица). 

Одредбе овог закона односе се и на физичка лица која самостално обављају 
привредну делатност ради стицања добитка, а која пословне књиге воде по систему 
двојног књиговодства (у даљем тексту: предузетници), ако посебним прописима није 
друкчије уређено. 

Одредбе овог закона односе се и на правна лица и друге облике организовања 
које је правно лице основало у иностранству, ако за њих прописима тих држава није 
утврђена обавеза вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја. 

Одредбе овог закона односе се и на огранке и друге организационе делове 
страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност 
у Републици Србији, ако посебним прописима није друкчије уређено. 

Банке и друге финансијске организације, као и друштва за осигурање, који су 
оснивачи правних лица са седиштем у иностранству, дужни су да на захтев Народне 
банке Србије обезбеде податке на основу којих се може сагледати пословање тих 
правних лица. 

Одредбе овог закона не односе се на буџете и кориснике буџетских средстава, 
цркве и верске заједнице, као и на организације обавезног социјалног осигурања, ако 
посебним прописима није друкчије уређено. 
 

2. Законска, професионална и интерна регулатива 
 

Члан 2. 
Правна лица и предузетници дужни су да вођење пословних књига, признавање 

и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање, обелодањивање и ревизију финансијских извештаја, као и интерну 
ревизију врше у складу са законском, професионалном и интерном регулативом. 

Под законском регулативом подразумевају се закони и подзаконски прописи 
који се доносе за извршавање закона. 

Под професионалном регулативом подразумевају се Оквир за припремање и 
приказивање финансијских извештаја; Међународни рачуноводствени стандарди - МРС 
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(International Accounting Standards - IAS), односно Међународни стандарди 
финансијског извештавања - МСФИ (International Financial Reporting Standards - IFRS), 
тумачења која су саставни део стандарда, Међународни стандарди ревизије - МСР 
(International Standards on Auditing - ISA) и Кодекс етике за професионалне рачуновође 
(Code of Ethics for Professional Accountants). 

Под интерном регулативом подразумевају се општи акти које доноси правно 
лице, односно предузетник, а који садрже посебна упутства и смернице за вођење 
пословних књига, рачуноводствену политику за признавање, процењивање имовине и 
обавеза, прихода и расхода, упутства и смернице за усвајање, достављање и 
обелодањивање финансијских извештаја, као и друга питања вођења пословних књига и 
састављања финансијских извештаја за која је овим законом прописано да се уређују 
општим актом правног лица, односно предузетника, у складу са законском и 
професионалном регулативом. 

Мало правно лице и предузетник може, а велико правно лице, средње правно 
лице, правно лице које у складу са законом саставља консолидоване финансијске 
извештаје, правно лице које јавном понудом издаје хартије од вредности или чијим се 
хартијама тргује на организованом тржишту хартија од вредности, обавезно примењују 
МРС, односно МСФИ.  

Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар 
финансија), прописује начин признавања, мерења и процењивања имовине и обавеза, 
прихода и расхода малих правних лица и предузетника, који не примењују МРС, 
односно МСФИ, у складу са законском и професионалном регулативом. 
 

3. Превод и објављивање професионалне регулативе 
 

Члан 3. 
Превод, објављивање и усклађивање МРС, МСФИ и МСР у складу са 

препорукама Међународне федерације рачуновођа (IFAC), Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде (IASB) и Комитета за међународну праксу ревизије (IAPC), 
врше правна лица, односно органи који од одговарајућег органа Међународне 
федерације рачуновођа (IFAC) добију право за превод и објављивање. 

Решење о утврђивању превода основних текстова МРС, односно МСФИ из става 
1. овог члана, као и тумачења доноси министар финансија и то решење објављује у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Решење о утврђивању превода МСР из става  1. овог члана доноси министар 
финансија и то решење објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 Основне текстове МРС, односно МСФИ из става 2. овог члана чине МРС, 
односно МСФИ издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и 
тумачења издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у 
којем су издати, односно усвојени, и који не укључују основе за закључивање, 
илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере и 
други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, 
односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је он саставни део стандарда, 
односно тумачења. 
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4. Овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор 
 

Члан 4. 
У циљу заштите јавног интереса у вези са финансијским извештавањем, овим 

законом се утврђује професионално звање овлашћени ревизор и овлашћени интерни 
ревизор. 

Овлашћени ревизор је независно професионално лице које обавља ревизију и 
одговара за правилност обављања ревизије, састављање извештаја о ревизији и 
изражавање ревизорског мишљења у складу са Међународним стандардима ревизије и 
овим законом. 

Професионално звање овлашћени ревизор може да стекне лице које има високу 
школску спрему, радно искуство на пословима екстерне ревизије финансијских 
извештаја или интерне ревизије у трајању од три године, односно три године радног 
искуства као руководилац на пословима рачуноводства, положен испит за стицање овог 
професионалног звања и које није осуђивано за кривична дела која га чине недостојним 
за обављање ових послова. 

Овлашћени интерни ревизор је лице које има одговарајуће професионално звање 
стечено у складу са овим законом. 

Професионално звање овлашћени интерни ревизор може да стекне лице које има 
високу школску спрему, радно искуство на пословима екстерне ревизије финансијских 
извештаја или интерне ревизије, у трајању од три године, односно радно искуство у 
трајању од пет година на пословима рачуноводства, положен испит за стицање овог 
професионалног звања и које није осуђивано за кривична дела која га чине недостојним 
за обављање ових послова. 

Под радним искуством за полагање испита за стицање професионалних звања из 
ст. 3. и 5. овог члана, као и за стицање лиценце за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја, сматра се искуство стечено у радном односу на неодређено 
или на одређено време. 

О стеченом професионалном звању из ст. 3. и 5. овог члана издаје се сертификат 
од стране Коморе овлашћених ревизора (у даљем тексту: Комора), у складу са овим 
законом. 
 

5. Спровођење испита за стицање професионалних звања 
 

Члан 5. 
Полагање испита за стицање професионалног звања из члана 4. став 1. овог 

закона врши се по програму који утврђује Комора.  
На програм из става 1. овог члана сагласност даје министар финансија. 
Решење о давању сагласности из става 2. овог члана објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
 

Члан 6. 
Организовање полагања испита за стицање професионалних звања из члана 4. 

став 1. овог закона врши Комора. За спровођење испита Комора образује посебну 
комисију. 

Комора, струковно удружење или друго правно лице може да организује обуку 
за полагање испита за стицање професионалних звања из става 1. овог члана, као и 
стручно усавршавање лица која имају сертификат о тим звањима, у складу са 
међународним смерницама и захтевима за едукацију професионалних рачуновођа. 
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6. Разврставање правних лица 
 

Члан 7. 
Правна лица, у смислу овог закона, разврставају се на мала, средња и велика, у 

зависности од просечног броја запослених, годишњег прихода и вредности имовине 
утврђене на дан састављања финансијских извештаја у пословној години. 

У средња правна лица разврставају се она правна лица која на дан састављања 
финансијских извештаја испуњавају најмање два од следећих критеријума: 

1) да је просечан број запослених у години за коју се подноси годишњи извештај 
од 50 до 250;  

2) да је годишњи приход од 2.500.000 ЕУР до 10.000.000 ЕУР у динарској 
противвредности; 

3) да је просечна вредност пословне имовине (на почетку и на крају пословне 
године) од 1.000.000 ЕУР до 5.000.000 ЕУР у динарској противвредности. 

Правна лица која имају ниже од најнижих износа у показатељима код најмање 
два од наведених критеријума из става 2. овог члана, разврставају се у мала правна 
лица, а правна лица која имају веће износе од највећих у показатељима код најмање два 
од наведених критеријума из става 2. овог члана, разврставају се у велика правна лица. 

Ако правно лице има различите показатеље по критеријумима наведеним у ставу 
2. овог члана, тако да не испуњава најмање два од наведених критеријума за 
разврставање из става 3. овог члана, то правно лице разврстава се као средње правно 
лице. 

Разврставање у складу са наведеним критеријумима врши правно лице 
самостално на дан састављања финансијских извештаја и добијене податке користи за 
наредну пословну годину.  

Новооснована правна лица разврставају се, у смислу става 2. овог члана, на 
основу података из финансијских извештаја текуће пословне године и броја месеци 
пословања, а утврђени подаци користе се за текућу и наредну пословну годину. 

Просечан број запослених израчунава се тако што се укупан збир запослених 
крајем сваког месеца, укључујући и запослене у иностранству, подели са бројем 
месеци. 

Обавештење о разврставању, у смислу овог закона, правно лице дужно је да, уз 
финансијски извештај за претходну пословну годину, достави Агенцији за привредне 
регистре (у даљем тексту: Агенција) која верификује достављено обавештење о 
разврставању. 

Ако правно лице одбије да обавештење о разврставању усклади са захтевом 
Агенције, у наредној пословној години користе се подаци о величини правног лица 
утврђени од стране Агенције. 

Независно од критеријума из става 2. овог члана, банке и друге финансијске 
организације, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, добровољни 
пензијски фондови, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, 
инвестициони фондови и друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и 
брокерско - дилерска друштва, сматрају се великим правним лицима, а предузетници 
малим правним лицима. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ 
 

1. Организација рачуноводства 
 

Члан 8. 
Правна лица и предузетници општим актом, у складу са овим законом, уређују 

организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као 
и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, уређују 
интерне рачуноводствене контролне поступке, утврђују рачуноводствене политике, 
одређују лица која су одговорна за законитост и исправност настанка пословне промене 
и састављање и контролу рачуноводствених исправа о пословној промени, уређују 
кретање рачуноводствених исправа и утврђују рокове за њихово достављање на даљу 
обраду.  

Правно лице и предузетник који врши обраду података на рачунару дужан је да 
користи стандардни рачуноводствени софтвер који омогућава функционисање система 
интерних рачуноводствених контрола и онемогућава брисање прокњижених пословних 
промена. 

Унос података у пословне књиге организује се тако да омогући: 
1) контролу улазних података; 
2) контролу исправности унетих података; 
3) увид у промет и стање рачуна главне књиге; 
4) увид у хронологију обављеног уноса пословних промена; 
5) чување и коришћење података. 
 

2. Рачуноводствене исправе 
 

Члан 9. 
Књижење пословних промена на имовини, обавезама и капиталу, приходима и 

расходима врши се на основу рачуноводствених исправа, које могу бити у писаном или 
електронском облику. 

Рачуноводствена исправа представља писани доказ о насталој пословној 
промени и обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се 
из рачуноводствене исправе може сазнати основ и врста пословне промене и која је 
потписана од стране лица која су овлашћена за састављање и контролу 
рачуноводствених исправа.  

Фотокопија рачуноводствене исправе је основ за књижење пословне промене, 
под условом да је на њој наведено место чувања оригиналне исправе, са потписом 
одговорног лица. 

Рачуноводственом исправом сматра се и исправа достављена електронским 
путем, укључујући и електронску размену података између рачунара, у складу са 
законом. 

Електронски документ - рачуноводствена исправа достављена електронским 
путем мора да буде потписана електронским потписом и потврђена електронском 
поруком између пошиљаоца и примаоца, у складу са законом. 

Пошиљалац је одговоран да подаци на улазу у телекомуникациони систем буду 
засновани на рачуноводственим исправама, као и за чување оригиналне исправе. 
 За тачност пренесених порука одговоран је давалац услуга преноса података, 
односно посредник у обављању одговарајуће трансакције током електронске размене 
података између рачунара. 
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3. Одговорност за састављање рачуноводствених исправа  
 

Члан 10. 
Лица одговорна за састављање и контролу рачуноводствених исправа својим 

потписом, у писаном или електронском облику, потврђују да је рачуноводствена 
исправа потпуна, истинита, рачунски тачна и да приказује пословну промену. 

Контролу рачуноводствених исправа не могу да врше лица која су задужена 
материјалним стварима (вредностима) на које се исправе односе. 
 Рачуноводствене исправе састављене у електронском облику на рачунару морају 
да имају електронски потпис особе која је исправу саставила или други ауторизовани 
електронски потпис. 
 

4. Рокови достављања рачуноводствених исправа и рокови књижења 
 

Члан 11. 
Лица која састављају и врше пријем рачуноводствених исправа, дужна су да 

потписану исправу и другу документацију у вези са насталом променом доставе 
рачуноводству одмах по изради, односно пријему, а најкасније у року од три дана од 
дана када је пословна промена настала, односно у року од три дана од датума пријема. 

Лица која воде пословне књиге, после спроведене контроле примљених 
рачуноводствених исправа, дужна су да рачуноводствене исправе прокњиже у 
пословним књигама наредног дана, а најкасније у року од пет дана од дана пријема. 
 

III. ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 
 

1. Појам и врсте пословних књига 
 

Члан 12. 
Пословне књиге представљају једнообразне евиденције о стању и променама на 

имовини, обавезама и капиталу и приходима и расходима правних лица и предузетника. 
Пословне књиге јесу дневник, главна књига и помоћне књиге. 
Дневник и главна књига воде се по систему двојног књиговодства. 

 
Члан 13. 

Дневник је пословна књига у коју се пословне промене уносе према редоследу 
њиховог настанка, односно према редоследу пријема рачуноводствене исправе. 

Главна књига је потпуни скуп рачуна, са својством равнотеже, за систематско 
обухватање стања и промена на имовини, обавезама, капиталу, приходима и расходима 
и која је подлога за састављање финансијских извештаја. 

Помоћне књиге су аналитичке евиденције које се воде за нематеријална улагања, 
некретнине, постројења и опрему, инвестиционе некретнине, дугорочне финансијске 
пласмане, залихе, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, обавезе, капитал и 
др. 

У дневник благајне се уносе пословне промене које настају по основу готовине и 
других вредности које се воде у благајни правног лица и предузетника. Дневник 
благајне закључује се на крају сваког дана и доставља се рачуноводству истог, а 
најкасније наредног дана. 

Пословне књиге могу да се воде у слободним листовима, повезане или пренете 
на неки од електронских или магнетних медија, тако да по потреби могу да се 
одштампају или прикажу на екрану. 
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Члан 14. 
Пословне књиге воде се за пословну годину која је једнака календарској, осим у 

случају из члана 24. став 2. овога закона, када се пословне књиге воде за пословну 
годину која је различита од календарске. 

Отварање пословних књига врши се на почетку пословне године на основу 
закључног биланса стања претходне године. 

Новооснована правна лица и предузетници отварају пословне књиге на основу 
биланса оснивања који се саставља на основу пописа имовине и обавеза, са стањем на 
дан уписа у регистар код органа, односно организације надлежне за вођење регистра 
привредних субјеката. 
 

2. Контни оквир 
 

Члан 15. 
Правна лица и предузетници пословне промене књиже на рачунима прописаним 

контним оквиром. 
Контни оквир и садржину рачуна у контном оквиру, на начин који обезбеђује 

пуну примену МРС/МСФИ, прописује: 
1) министар финансија - за привредна друштва, задруге, предузетнике, као и за 

друга правна лица;  
2) гувернер Народне банке Србије - за Народну банку Србије, банке и друге 

финансијске организације, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, 
добровољне пензијске фондове и друштва за управљање добровољним пензијским 
фондовима; 

 3) Комисија за  хартије од  вредности - за инвестиционе фондове и друштва за 
управљање инвестиционим фондовима, као и за берзе и брокерско-дилерска друштва. 
 

3. Поверавање вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја 
 

Члан 16. 
Правно лице, односно предузетник општим актом уређује школску спрему, 

радно искуство и остале услове за лице које води пословне књиге и саставља 
финансијске извештаје. 

Правно лице и предузетник општим актом одређује лице запослено код правног 
лица и предузетника коме поверава вођење пословних књига и састављање 
финансијских извештаја. 
 

Члан 17. 
Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја правно лице, 

односно предузетник може поверити уговором, у складу са овим законом, привредном 
друштву или предузетнику регистрованом за пружање рачуноводствених услуга који 
има запослена лица којима поверава вођење пословних књига и састављање 
финансијских извештаја и који испуњавају услове из општег акта.  

Одредба става 1. овог члана не односи се на банке и друге финансијске 
организације, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, добровољне 
пензијске фондове, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, 
инвестиционе фондове, друштва за управљање инвестиционим фондовима и берзе и 
брокерско - дилерска друштва. 
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IV. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
 

1. Усклађивање пословних књига и обавеза вршења пописа 
 

Члан 18. 
Усклађивање промета и стања главне књиге са дневником и помоћних књига са 

главном књигом врши се пре пописа имовине и обавеза и пре састављања годишњих 
финансијских извештаја. 

Правно лице, односно предузетник врши попис имовине и обавеза и усклађује 
стање по књигама са стањем по попису на крају пословне године.  

Правно лице, односно предузетник може предвидети општим актом и дуже 
периоде за вршење пописа књига, филмова, фотоса, архивске грађе и слично, с тим што 
ти периоди не могу бити дужи од пет година. 

Изузетно од става 2. овог члана, правно лице, односно предузетник може 
општим актом предвидети да се попис одређене имовине врши и у току године. 
 

Члан 19. 
Поред пописа имовине и обавеза из члана 18. овог закона, правно лице, односно 

предузетник врши попис и усклађивање стања и приликом примопредаје дужности 
рачунополагача, промене продајних цена производа и робе у продавници, статусне 
промене, отварања, односно закључења поступка редовне ликвидације и стечаја 
правног лица и у другим случајевима предвиђеним законом. 

Начин и рокове вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем прописује министар финансија. 
 

2. Усаглашавање потраживања и обавеза 
 

Члан 20. 
Правна лица и предузетници дужни су да пре састављања финансијских 

извештаја, усагласе међусобна потраживања и обавезе што се доказује одговарајућом 
исправом. 

Поверилац је дужан да пре састављања финансијских извештаја достави 
дужнику списак неплаћених рачуна.  

Лица из става 1. овог члана дужна су да одговоре на захтев овлашћеног ревизора 
за независну потврду стања потраживања и обавеза. 

Правно лице, односно предузетник дужан је да у Напоменама уз финансијске 
извештаје обелодани неусаглашена потраживања и обавезе. 
 

V. ПРИЗНАВАЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА 

 
Члан 21. 

За признавање, процењивање елемената финансијских извештаја, као и за 
састављање и приказивање финансијских извештаја, правно лице, односно 
предузетник, примењује регулативу из члана 2. овог закона. 
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VI. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЧУВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ИСПРАВА, ПОСЛОВНИХ КЊИГА  И ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 
1. Закључивање пословних књига 

 
Члан 22. 

Пословне књиге се закључују после књижења свих пословних промена и 
обрачуна на крају пословне године, као и у случајевима статусних промена, престанка 
пословања, и у другим случајевима у којима је неопходно закључити пословне књиге. 

Помоћне књиге које се користе више од једне године закључују се по престанку 
њиховог коришћења. 

Пословне књиге се закључују најкасније до рока за достављање финансијских 
извештаја. 
 

2. Чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја 
 

Члан 23. 
Правна лица и предузетници дужни су да уредно чувају рачуноводствене 

исправе, пословне књиге и финансијске извештаје и да општим актом одреде одговорна 
лица и пословне просторије за њихово чување, као и начин чувања. 

Финансијски извештаји и извештаји о извршеној ревизији чувају се 20 година. 
Дневник и главна књига чувају се 10 година. 
Помоћне књиге чувају се пет година. 
Трајно се чувају исплатне листе или аналитичке евиденције зарада ако 

представљају битне податке о запосленом. 
Пет година се чувају исправе на основу којих се уносе подаци у пословне књиге. 
Пет година се чувају исправе платног промета у овлашћеним финансијским 

институцијама платног промета. 
Две године се чувају продајни и контролни блокови, помоћни обрасци и слична 

документација. 
Рокови чувања рачуноводствених исправа и пословних књига из става 1. овог 

члана рачунају се од последњег дана пословне године на коју се односе. 
Предузећа за ревизију чувају пет година документацију на основу које је 

обављена ревизија. 
Рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски извештаји чувају се у 

оригиналу или коришћењем других средстава архивирања утврђених законом. 
Рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски извештаји чувају се у 

пословним просторијама правног лица, односно предузетника, односно код правних 
лица или предузетника којима је поверено вођење пословних књига. 

Ако се пословне књиге воде на рачунару, упоредо са меморисаним подацима, 
правно лице, односно предузетник мора да обезбеди и меморисање апликативног 
софтвера, како би подаци били доступни контроли. 

При отварању поступка ликвидације или стечаја, рачуноводствене исправе и 
пословне књиге записнички се предају ликвидационом, односно стечајном управнику. 
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VII. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 
 

1. Обавеза састављања финансијских извештаја 
 

Члан 24. 
Правно лице и предузетник састављају и приказују финансијске извештаје за 

текућу пословну годину са стањем на дан 31. децембра текуће године (у даљем тексту: 
редовни годишњи финансијски извештаји). 

Изузетно од става 1. овог члана, зависно правно лице чије матично правно лице 
са седиштем у иностранству има пословну годину различиту од календарске године, 
као и огранак из члана 1. став 5. овог закона, могу уз сагласност министра финансија, 
односно гувернера Народне банке Србије за правна лица (осим банака) из члана 26. 
став 2. овог закона, односно Комисије за хартије од вредности за правна лица из члана 
26. став 3. овог закона, да састављају и приказују редовне годишње финансијске 
извештаје са стањем на последњи дан пословне године која је различита од 
календарске. 

Правно лице, односно предузетник, код кога настану статусне промене (спајање, 
подела и одвајање), саставља финансијске извештаје на дан утврђен у одлуци о 
промени. 

Пословне промене настале између дана биланса и дана уписа у регистар 
привредних субјеката обухватају се у пословним књигама претходног правног лица или 
новог правног лица, што се утврђује у одлуци о промени. 

Финансијски извештаји састављају се и у случају отварања, односно закључења 
стечаја, односно поступка ликвидације правног лица. 

Финансијски извештаји из ст. 3. и 5. овог члана сматрају се ванредним 
финансијским извештајима у смислу овог закона. 
 

2. Финансијски извештаји 
 

Члан 25. 
Финансијски извештаји обухватају: 
1) Биланс стања; 
2) Биланс успеха; 
3) Извештај о токовима готовине; 
4) Извештај о променама на капиталу; 
5) Напомене уз финансијске извештаје; 
6) Статистички анекс. 
Изузетно од става 1. овог члана, финансијски извештаји малих правних лица која 

нису обавезна да примењују МРС/МСФИ, односно која јавном понудом не издају 
хартије од вредности или чијим се хартијама не тргује на организованом тржишту 
хартија од вредности, као и финансијски извештаји предузетника обухватају: Биланс 
стања, Биланс успеха и Статистички анекс. 

Биланс стања представља преглед имовине, обавеза и капитала на одређени дан. 
Биланс успеха представља преглед прихода, расхода и резултата остварених у 

одређеном временском периоду. 
Извештај о токовима готовине пружа информације о примањима и издавањима 

готовине и готовинских еквивалената током одређеног обрачунског периода. 
Извештај о променама на капиталу пружа информације о променама на капиталу 

правних лица током одређеног обрачунског периода. 
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Напомене уз финансијске извештаје садрже основу за састављање финансијских 
извештаја и примењене рачуноводствене политике, као и друга обелодањивања у 
складу са МРС, односно МСФИ или у складу са регулативом из члана 2. став 6. овог 
закона. 

Статистички анекс садржи одређене статистичке и статусне податке. 
 

Члан 26. 
Министар финансија прописује садржину и форму образаца финансијских 

извештаја за потребе јединственог информисања и статистичке обраде за привредна 
друштва, задруге, предузетнике и друга правна лица.  

Гувернер Народне банке Србије прописује садржај и форму образаца 
финансијских извештаја за Народну банку Србије, банке и друге финансијске 
организације, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, добровољне 
пензијске фондове и друштва за управљање добровољним пензијским фондовима. 
 Комисија за  хартије од  вредности прописује садржај и форму образаца 
финансијских извештаја за инвестиционе фондове, друштва за управљање 
инвестиционим фондовима и берзе и брокерско-дилерска друштва. 
 

3. Консолидовани финансијски извештаји 
 

Члан 27. 
Правна лица која имају контролу (контролно, односно матично правно лице) над 

једним или више правних лица (подређено, односно зависно правно лице), у складу са 
законом и са захтевима МРС/МСФИ, обавезна су да састављају, приказују, достављају 
и обелодањују консолидоване финансијске извештаје. 

Консолидовани финансијски извештаји су извештаји економске целине, коју 
чине матично и сва зависна правна лица. 

Изузетно, уколико вредности имовине и прихода матичног и зависних правних 
лица, не рачунајући интерне пласмане и потраживања, односно приходе матичног и 
зависних правних лица, у збиру чине мало правно лице, у смислу члана 7. овог закона, 
нису обавезна да састављају, достављају и обелодањују консолидоване финансијске 
извештаје. 
 

4. Усвајање и одговорност за финансијске извештаје 
 

Члан 28. 
Годишње финансијске извештаје усваја скупштина или други надлежни орган 

правног лица, односно предузетник. 
Орган управљања правног лица, односно предузетник, одговоран је за истинито 

и поштено приказивање финансијских извештаја. 
Финансијске извештаје потписује законски заступник правног лица, односно 

предузетник, као и лице одређено општим актом за његово састављање из члана 16. 
овог закона. 
 Финансијски извештаји треба да буду потписани електронским потписом, у 
случају да су састављени и достављени у електронском облику, у складу са законом. 
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VIII. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 
 

Члан 29. 
Правно лице може да обезбеди, а у законом одређеним случајевима дужно је да 

обезбеди, интерну ревизију са задатком да испитује, оцењује и прати адекватност и 
ефикасност рачуноводственог система и система интерних контрола, у складу са 
законом. 

Систем интерних контрола обухвата све процедуре и поступке које је 
руководство правног лица утврдило у циљу обезбеђења уредног и ефикасног 
пословања правног лица, придржавања утврђене политике руководства, очувања 
интегритета средстава, спречавања и откривања криминалних радњи и грешака, 
примене законских прописа, тачности и потпуности рачуноводствених евиденција, као 
и благовременог састављања поузданих финансијских информација. 
 

IX. ДОСТАВЉАЊЕ, РЕГИСТРАЦИЈА, ОБРАДА И ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И  

ПРЕДУЗЕТНИКА 
 

Члан 30.  
Правна лица, односно предузетници дужни су да редовне годишње финансијске 

извештаје за извештајну годину доставе Агенцији, најкасније до краја фебруара 
наредне године, осим ако посебним прописом није друкчије уређено.  

Правна лица из члана 24. став 2. овог закона, редовне годишње финансијске 
извештаје за извештајну годину достављају Агенцији у року од 60 дана од дана када су 
ти извештаји састављени. 

Правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје (матична 
правна лица) дужна су да консолидоване финансијске извештаје за извештајну годину 
доставе Агенцији најкасније до 30. априла наредне године. 

Правна лица, односно предузетници који састављају ванредне финансијске 
извештаје у складу са чланом 24. овог закона дужни су да их доставе Агенцији у року 
од 60 дана од  дана када су ти извештаји састављени. 
 

Члан 31.  
Обвезници ревизије из члана 37. овог закона дужни су да уз редовне годишње 

финансијске извештаје, односно консолидоване финансијске извештаје из члана 30. ст. 
1. и 3. овог закона, доставе Агенцији најкасније до 30. септембра: 

1) одлуку о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја, односно 
консолидованих финансијских извештаја; 

2) извештај ревизора о обављеној ревизији редовних годишњих, односно 
консолидованих финансијских извештаја у складу са овим законом и међународним 
стандардима ревизије; 

3) одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка по редовном годишњем 
финансијском извештају, ако је одлучено да се добит распоређује, односно да се врши 
покриће губитка; 

4) кориговане редовне годишње финансијске извештаје, односно кориговане 
консолидоване финансијске извештаје, усвојене од стране надлежног органа, ако 
садрже корекције у односу на достављене  финансијске извештаје из члана 30. ст. 1. и 3. 
овог закона; 

5) годишњи извештај о пословању, за правна лица за која је то посебним 
прописима уређено. 
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Изузетно од става 1. овог члана, правна лица из члана 24. став 2. овог закона уз 
редовне годишње финансијске извештаје, достављају документацију из става 1. овог 
члана најкасније у року од 90 дана од дана достављања редовног годишњег 
финансијског извештаја из члана 30. став 2. овог закона. 
 

Члан 32. 
Примљене финансијске извештаје Агенција региструје у Регистру финансијских 

извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника (у даљем тексту: 
Регистар финансијских извештаја). 

Регистар финансијских извештаја води Агенција преко Регистратора именованог 
у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. 

Регистар финансијских извештаја је централна, јавна, јединствена електронска 
база података из финансијских извештаја  из чл. 30. и 31. овог закона, као и података о 
бонитету правних лица и предузетника, на основу којих се сагледавају резултати 
пословања и финансијски положај правних лица и предузетника, као и привредна 
кретања у Републици Србији. 

Агенција је дужна да финансијске извештаје из става 1. овог члана чува десет 
година. 

 
Члан 33.  

Примљене финансијске извештаје Агенција обрађује и објављује податке из тих 
извештаја, на основу којих се сагледавају резултати пословања и финансијски положај 
правних лица и предузетника. 

Агенција је за потребе вођења Регистра финансијских извештаја овлашћена да 
прибавља и користи податке од надлежних државних органа и институција. 

На основу података из става 2. овог члана, података из других регистара и 
евиденција које води Агенција, као и података које јој достављају други надлежни 
органи и заинтересовани корисници услуга, Агенција у оквиру Регистра финансијских 
извештаја води базу података о бонитету, даје мишљења о бонитету правних лица и 
предузетника и пружа друге услуге у складу са законом и другим прописима.   

Регистар финансијских извештаја уступа финансијске извештаје правних лица и 
предузетника надлежним регистрима Агенције у којима се региструју њихови статусни 
подаци.   

Агенција обезбеђује, у складу са законом и другим прописима, електронску 
повезаност Регистра финансијских извештаја са другим регистрима или базама 
података, који се воде у Републици Србији и изван Републике Србије, као и са другим 
корисницима, кроз телекомуникациону мрежу или путем компјутерских медија. 
 

Члан 34. 
Агенција је дужна да на интернет страници Регистра финансијских извештаја 

објави регистроване редовне годишње финансијске извештаје и консолидоване 
финансијске извештаје обвезника ревизије из члана 37. овог закона, најкасније до 30. 
јуна, односно документацију из члана 31. овог закона најкасније до 31. октобра, осим 
ако посебним прописом није друкчије уређено.  

Изузетно, Агенција је дужна да редовне годишње финансијске извештаје 
обвезника ревизије, који се састављају у складу са чланом 24. став 2. овог закона, 
односно документацију из члана 31. овог закона, објави на интернет страници у року од 
30 дана од дана  достављања. 
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Агенција је дужна да без накнаде омогући корисницима увид у финансијске 
извештаје из ст. 1. и 2. овог члана на интернет страници Регистра финансијских 
извештаја за последње три извештајне године. 
 

Члан 35.  
Ближе услове поступка пријема, контроле, регистрације, обраде и објављивања 

финансијских извештаја, начин вођења и садржину Регистра финансијских извештаја, 
као и давање података из тих извештаја, прописује министар финансија на предлог 
Агенције. 

Ближе услове и начин прибављања података које Агенцији достављају други 
надлежни органи и давања података и мишљења о бонитету правних лица и 
предузетника, као и друге услуге које Агенција пружа у поступку вођења Регистра 
финансијских извештаја прописује министар финансија на предлог Агенције. 
 

Члан 36.  
Накнаде за регистрацију финансијских извештаја, давање података из Регистра 

финансијских извештаја, као и накнаде за друге услуге које Агенција пружа у поступку 
вођења Регистра финансијских извештаја на предлог Управног одбора Агенције 
утврђује Влада Републике Србије. 
 

X. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 

1. Ревизија финансијских извештаја 
 

Члан 37.  
Ревизија редовних годишњих финансијских извештаја обавезна је за велика и 

средња правна лица, као и за мала правна лица која јавном понудом издају хартије од 
вредности или чијим се хартијама тргује на организованом тржишту хартија од 
вредности. 

Ревизија консолидованих финансијских извештаја обавезна је за матична правна 
лица која састављају консолидоване финансијске извештаје у складу са чланом 27. овог 
закона.  

Новооснована правна лица нису обвезници ревизије у години у којој су 
основана, осим ако посебним прописом није друкчије уређено. 

Мала правна лица и предузетници могу да одлуче да врше ревизију 
финансијских извештаја, у складу са овим законом. 

Емитенти хартија од вредности и других финансијских инструмената који 
емитовање врше путем јавне понуде дужни су да прибаве извештај о извршеној 
ревизији за годину која претходи години у којој врше издавање хартија од вредности, 
односно других финансијских инструмената. 

Посебне уговорене ревизије финансијских извештаја правних лица и 
предузетника не сматрају се ревизијом годишњих финансијских извештаја у смислу 
овог закона. 
 

2. Обављање ревизије 
 

Члан 38. 
Ревизија редовних годишњих финансијских извештаја и консолидованих 

финансијских извештаја обавља се у складу са овим законом, другим законима који 
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уређују ревизију финансијских извештаја код појединих правних лица, Међународним 
стандардима ревизије (МСР) и Кодексом етике за професионалне рачуновође. 

Ревизију финансијских извештаја обављају лица која имају професионално 
звање у складу са овим законом, односно овлашћени ревизори који имају лиценцу за 
рад на пословима ревизије финансијских извештаја (у даљем тексту: лиценцирани 
овлашћени ревизори), запослени у предузећу за ревизију и који су чланови Коморе. 

Ревизију финансијских извештаја могу да обављају и овлашћени ревизори из 
члана 73. ст. 2. и 3. овог закона без лиценце за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја, најдуже до истека рока из члана 73. став 4. овог закона.  

Лиценцирани овлашћени ревизори могу поједине послове у поступку ревизије 
да повере и другим лицима која су запослена у предузећу за ревизију, а која немају 
професионално звање у складу са овим законом, под условом да је њихов рад  планиран 
и надзиран од стране лиценцираног овлашћеног ревизора. 

Лиценцирани овлашћени ревизор врши ревизију финансијских извештаја и у 
извештају о извршеној ревизији недвосмислено изражава мишљење о томе да ли 
финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним 
питањима приказују финансијско стање, пословни резултат и токове готовине и да ли 
су састављени у складу са МРС, односно МСФИ, односно у складу са прописима из 
члана 2. овог закона. 

Мишљење овлашћеног ревизора мора бити изражено у складу са Међународним 
стандардима ревизије и може бити позитивно, мишљење са резервом, негативно или се 
ревизор уздржава од мишљења.  

Предузеће за ревизију из става 2. овог члана може да обавља ревизију код 
правних лица из члана 37. овог закона, ако у радном односу има најмање три 
лиценцирана овлашћена ревизора. Предузеће за ревизију може да обавља ревизију код 
средњих правних лица ако има најмање једног лиценцираног овлашћеног ревизора. 

Ревизију финансијских извештаја може да обавља исто предузеће за ревизију 
највише пет година узастопно код истог правног лица, осим ако другим законом није 
друкчије уређено.  

Изузетно, предузеће за ревизију може обављати ревизију код истог правног 
лица, највише још пет година, осим ако другим законом није друкчије уређено, уколико 
ревизију врше други овлашћени ревизори тог предузећа за ревизију (ротирање 
ревизора). 

Ревизија финансијских извештаја из члана 37. овог закона обавља се за сваку 
годину, на основу података о разврставању правних лица за претходну годину.  

Надлежни орган правног лица одлучује о избору предузећа за ревизију у складу 
са законом. 

Овлашћени ревизор изабраног предузећа за ревизију има право да присуствује 
седници скупштине, односно другог органа, приликом усвајања годишњих 
финансијских извештаја и да добија сва потребна обавештења и документа које 
добијају чланови органа управљања за ту седницу. 

Овлашћени ревизор има право увида у сва документа, пословне књиге и 
обрачуне и да од чланова органа управљања и руководства правног лица захтева и 
добије сва додатна објашњења неопходна за обављање ревизије. 

Запослени у предузећу за ревизију дужни су да добијене податке и информације 
користе искључиво за потребе ревизије и не могу их саопштавати трећим лицима, осим 
у случајевима сумње на криминалне радње, у другим случајевима предвиђеним 
законом којим се уређује спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и 
другим законима и у складу са МСР и Кодексом етике за професионалне рачуновође. 
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Ревизија се обавља на основу уговора, који је обвезник за ревизију дужан да 
закључи са предузећем за ревизију, најкасније, до краја календарске, односно пословне 
године, а изузетно нови уговор се може закључити и после истека овог рока уколико је 
раније закључени уговор раскинут у смислу става 19. овог члана, као и члана 46. став 2. 
овог закона. 

Предузеће за ревизију дужно је да обезбеди у писаној форми сваке године 
потврду о независности у складу са чл. 40. и 45. овог закона којом потврђује своју 
независност, независност лиценцираних и овлашћених ревизора, као и лица из става 4. 
овог члана, од обвезника ревизије. 

Предузеће за ревизију дужно је да извештава орган управљања правног лица у 
којем врши ревизију финансијских извештаја, однoсно други надлежан орган (одбор за 
ревизију) о значајним питањима која се јављају у току ревизије, а посебно о значајним 
недостацима у функционисању система интерних контрола у процесу финансијског 
извештавања и да своје закључке и налазе уврсти у обавезни садржај писма 
руководству. 

Предузеће за ревизију не може уговорене послове ревизије уступати другим 
предузећима  за ревизију. 

Уговор о ревизији се може раскинути када за то постоје оправдани разлози. 
Неслагање мишљења о рачуноводственом третману или ревизорским поступцима не 
сматрају се оправданим разлогом за раскид уговора. 

 
3. Давање и одузимање лиценци за обављање ревизије 

 
Члан 39.  

Комора издаје, продужава и одузима лиценце за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја овлашћеним ревизорима и води Регистар издатих лиценци за 
обављање послова ревизије. 

Комора, уз сагласност министра финансија, прописује услове за стицање, 
продужавање и одузимање лиценци из става 1. овог члана. 
 

4. Предузећа за ревизију 
 

Члан 40.  
Предузеће за ревизију оснива се у складу са законом којим се уређују привредна 

друштва, ако овим законом није друкчије одређено. 
Предузеће за ревизију мора да испуњава и следеће посебне услове: 
1) да овлашћени ревизори или предузећа за ревизију, као оснивачи предузећа за 

ревизију имају већинско управљачко право; 
2) да има дозволу за обављање послова ревизије; 
3) да овлашћени ревизори оснивачи предузећа за ревизију и овлашћени ревизори 

запослени у предузећу за ревизију нису под контролом било ког лица или интересних 
група, у складу са Кодексом етике за професионалне рачуновође; 

4) да имају у радном односу прописан број овлашћених ревизора који имају 
лиценцу из члана 38. овог закона;  

5) да је члан Коморе.  
Предузеће за ревизију обавезно је да се осигура од ризика од одговорности за 

штету коју може проузроковати погрешно изражено ревизорско мишљење 
лиценцираног овлашћеног ревизора, као и због непримењивања Међународних 
стандарда ревизије и Кодекса етике за професионалне рачуновође. 
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Предузеће за ревизију може, осим ревизије финансијских извештаја, да пружа 
услуге вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја и да врши 
процену вредности имовине и капитала.  

Предузеће за ревизију не може да врши ревизију код правног лица коме 
истовремено пружа услуге из става 4. овог члана. 

Предузеће за ревизију може правним лицима код којих врши ревизију да пружа 
саветодавне услуге у складу са Кодексом етике за професионалне рачуновође.  
 

Члан 41. 
Дозволу за обављање послова ревизије на основу које се предузеће за ревизију 

региструје за обављање послова ревизије издаје Министарство. 
Правно лице које нема дозволу за обављање послова ревизије у складу са овим 

законом, не може користити у правном промету назив „ревизија”. 
 

Члан 42. 
Захтев за издавање дозволе за обављање послова ревизије оснивач предузећа за 

ревизију подноси Министарству. 
Уз захтев из става 1. овог члана, оснивач подноси: 
1) статут или оснивачки акт, у складу са законом којим се уређују привредна 

друштва; 
2) интерни акт којим је уређена методологија обављања ревизије;  
3) податке о лицима која ће обављати ревизију са доказима о раду на неодређено 

радно време са пуним радним временом и са доказом да имају професионално звање и 
лиценцу за обављање послова ревизије финансијских извештаја, у складу са овим 
законом; 

4) податке о оснивачима.  
 

Члан 43.  
Министарство је дужно да одлучи о захтеву из члана 42. овог закона у року од 

30 дана од дана подношења захтева. 
Ако нису испуњени услови прописани овим законом, Министарство решењем 

одбија захтев из става 1. овог члана. 
Решење из става 2. овог члана коначно је, а против њега може да се покрене 

управни спор. 
 

Члан 44.  
Предузеће за ревизију у року од 30 дана од дана добијања дозволе за обављање 

послова ревизије подноси захтев за чланство у Комори. 
Предузеће за ревизију у року од 30 дана од дана уписа у евиденцију чланова 

Коморе подноси захтев за упис у Регистар предузећа за ревизију (у даљем тексту: 
Регистар). 

Регистар води Министарство финансија, а подаци из Регистра доступни су на 
интернет презентацији Министарства финансија. 

Регистар предузећа за ревизију садржи:  
1) пословно име, адресу, матични број, ПИБ и правну форму;  
2) контакт податке и интернет адресу; 
3) адресу сваке канцеларије или повезаног лица у земљи и у иностранству;  
4) име и регистарски број свих лиценцираних овлашћених ревизора који су 

запослени у предузећу  за ревизију;  
5) податке о оснивачима; 
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6) податке о  директору, односно о члановима управног одбора;   
7) податке о чланству у мрежи;  
8)  мере надзора. 
Ближе услове и начин вођења регистра предузећа за ревизију уређује министар 

финансија. 
  

Члан 45.  
Ревизију не може да обавља: 
1) предузеће за ревизију које је акционар, улагач средстава или оснивач правног 

лица код којег се обавља ревизија; 
2) предузеће за ревизију - код правног лица које је акционар, улагач средстава 

или оснивач тог предузећа за ревизију; 
3) овлашћени ревизор који нема лиценцу за обављање послова ревизије 

финансијских извештаја; 
4) лиценцирани овлашћени ревизор који је акционар, улагач средстава или 

оснивач правног лица код кога се обавља ревизија; 
5) лиценцирани овлашћени ревизор који је сродник по крви у правој линији до 

било ког степена, супружник или сродник по тазбини до другог степена, без обзира да 
ли је брак престао, усвојилац, односно усвојеник оснивача или директора правног лица 
код којег се обавља ревизија и старалац, односно хранилац оснивача правног лица код 
којег се обавља ревизија; 

6) предузеће за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизор ако има посредно 
власништво код правног лица код кога се обавља ревизија.  
 

Члан 46.  
Предузеће за ревизију у којем се број лиценцираних овлашћених ревизора 

смањи испод броја прописаног овим законом, дужно је да о тој промени обавести 
Министарство у року од осам дана од дана настале промене. 

Предузеће за ревизију, које у току обављања ревизије остане без и једног 
лиценцираног овлашћеног ревизора дужно је да прекине послове ревизије и о томе 
обавести правно лице код којег се обавља ревизија и Министарство у року од осам дана 
од дана настале промене, а правно лице започету ревизију поверава другом предузећу 
за ревизију. 

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, предузеће за ревизију не може да 
закључује нове уговоре о обављању ревизије док поново не испуни услове из члана 38. 
став 7. овог закона и о томе обавести Министарство.  
 

Члан 47.  
У случају откривања материјално значајних радњи које имају елементе 

кривичног дела, предузеће за ревизију је дужно да у складу са МСР, обавести 
руководство правног лица и надлежни државни орган, у складу са законом. 
 

Члан 47а 
Предузеће за ревизију је дужно да обавештава Министарство о променама свих 

чињеница и околности на основу којих је уписано у Регистар у року од осам дана од 
дана настанка промена, као и да најмање једном годишње до краја марта текуће године 
достави податке о:  

1) имаоцима акција и удела у предузећу за ревизију, као и o стицању и промени 
власника акција, односно удела;  
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2) улагањима на основу којих је ревизорско друштво директно или индиректно 
стекло учешће у другом правном лицу;   

3) променама статута или уговора о оснивању;  
4) основици за утврђивање премије осигурања;  
5) запосленима;  
6) списку свих уговора о ревизији финансијских извештаја, по врстама ревизије, 

које је предузеће за ревизију закључило са обвезницима ревизије у протеклом 
обрачунском периоду, као и списку свих уговора о ревизији финансијских извештаја 
који су раскинути уз одговарајуће образложење, независно од тога која је страна 
раскинула уговор;    

7) броју извештаја о ревизији које је потписао сваки лиценцирани овлашћени 
ревизор.   

У годишњи извештај из става 1. тач. 1) до 7) овог члана укључују се сви подаци 
у периоду од 31. децембра претходне до 31. децембра текуће године. 

На захтев Министарства, предузећа за ревизију су дужна да доставе и податке  о 
броју планираних и остварених сати за сваког члана ревизорског тима и за сваку 
појединачну ревизију финансијских извештаја.  

Начин извештавања, као и садржај извештаја из става 1. овог члана ближе 
уређује министар финансија. 
 

Члан 48. 
Министарство доноси решење о одузимању дозволе за обављање послова 

ревизије предузећу за ревизију ако:  
1) оснивач донесе одлуку о престанку обављања делатности ревизије 

финансијских извештаја, као и у случајевима престанка привредног друштва у складу 
са законом којим се уређују привредна друштва; 

2) је дозвола за обављање послова ревизије издата на основу неистинитих 
података оснивача; 

3) не поднесе захтев за упис у Регистар предузећа за ревизију; 
4) се број лиценцираних овлашћених ревизора смањи испод прописаног броја, а 

предузеће за ревизију, у року од три месеца од настанка промене, не повећа број 
лиценцираних овлашћених ревизора до броја прописаног овим законом и о томе не 
обавести Министарство; 

5) предузеће за ревизију престане да испуњава један од услова из члана 40. став 
2. овог закона, односно обавља ревизију супротно одредбама овог закона, а по том 
основу не отклони неправилности, односно не спроведе додатне мере у одређеном року 
које утврди надлежни орган. 

Решење из става 1. овог члана коначно је, а против њега може да се покрене 
управни спор. 
 

Члан 49. 
Кад решење о одузимању дозволе за обављање послова ревизије из члана 48. 

овог закона буде извршно, Министарство доставља примерак решења надлежном 
органу, односно организацији која води регистар привредних субјеката и Комори ради 
брисања из чланства.  
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XI. КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА  
 

1. Оснивање Коморе 
 

Члан 50.  
Ради унапређења и развоја рачуноводствене и ревизорске професије, примене 

међународне рачуноводствене и ревизорске регулативе и хармонизације са том 
регулативом, заштите општег и појединачног интереса у обављању послова у тој 
области, организовања у пружању услуга у наведеној области, спровођења испита за 
стицање професионалног звања давања и одузимања лиценци за обављање послова 
ревизије финансијских извештаја, као и ради остваривања других циљева, оснива се 
Комора овлашћених ревизора.  

Чланови Коморе су овлашћени ревизори који су запослени у предузећу за 
ревизију и овлашћени интерни ревизори, као и предузећа за ревизију. 

Комора је правно лице са седиштем у Београду. 
 

2. Послови које обавља Комора 
 

Члан 51. 
Комора обавља следеће послове: 
1) прати примену Међународних рачуноводствених стандарда, односно 

Међународних стандарда финансијског извештавања, Међународних стандарда 
ревизије, Међународних стандарда контроле квалитета и Кодекса етике за 
професионалне рачуновође; 

2) прати процес хармонизације рачуноводствене и ревизорске регулативе са 
међународном професионалном регулативом; 

3) доноси програм, врши обуку кандидата, организује испите и издаје 
сертификате за стицање професионалних звања, као и правила за континуирано 
професионално усавршавање, у складу са међународним захтевима за професионално 
оспособљавање и овим законом; 

4) прописује услове за стицање, продужавање и одузимање лиценци за обављање 
послова ревизије овлашћеним ревизорима за рад на пословима ревизије финансијских 
извештаја, у складу са овим законом; 

5) издаје, продужава и одузима лиценце за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја овлашћеним ревизорима и води регистар издатих лиценци 
овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије финансијских извештаја; 

6) води регистре издатих сертификата за професионална звања; 
7) утврђује критеријуме и врши нострификацију професионалних звања 

стечених у иностранству; 
8) најмање једном годишње обавештава Министарство о примени међународних 

стандарда у области рачуноводства и ревизије и Кодекса етике за професионалне 
рачуновође код правних лица и у предузећима за ревизију;  

8а) врши проверу квалитета обављених ревизија у складу са Кодексом етике за 
професионалне рачуновође и у складу са Методологијом коју утврди Комора; 

9) утврђује критеријуме за образовање цена ревизорских услуга предузећа за 
ревизију; 

10) сарађује са међународним професионалним организацијама; 
11) доставља Министарству годишњи финансијски извештај и извештај о раду; 
12) обавља послове за које је овлашћена од стране Међународне федерације 

рачуновођа и других међународних професионалних организација;  
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13) обавља и друге послове утврђене оснивачким актом Коморе. 
Послове из става 1. тач. 3) до 7) овог члана Комора обавља као поверене. 
Акти из става 1. тач. 5) и 7) овог члана су коначни и против њих се може 

покренути управни спор. 
За обављање стручних и административних послова Комора образује стручну 

службу. У погледу службеног језика и писма, стручне спреме и оспособљености 
запослених који раде на повереним пословима државне управе и у погледу 
канцеларијског пословања на рад стручне службе примењују се прописи везани за 
државну управу. 

Организација и начин обављања послова из става 1. овог члана ближе се уређује 
статутом и општим актима Коморе. 

На статут и друге опште акте Коморе сагласност даје Министарство у року од 30 
дана од дана њиховог усвајања у органима Коморе. 

Решење о давању сагласности на статут Коморе објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 
 

Члан 52. 
Комора је овлашћена да постане члан Међународне федерације рачуновођа 

(IFAC), у складу са статутом те федерације. 
 

3. Органи Коморе 
 

Члан 53. 
Органи Коморе јесу Скупштина, Савет, Надзорни одбор и Дисциплинска 

комисија. 
 

Члан 54. 
Скупштина је највиши орган Коморе. 
Скупштина бира председника Скупштине из реда овлашћених ревизора чланова 

Коморе. 
За председника Скупштине не може бити изабрано лице које је члан политичке 

странке и функционер у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса 
при вршењу јавних функција, или функционер синдикалне организације. 

Министар финансија даје сагласност на избор председника Скупштине. 
Председник Скупштине бира се на период од пет година и исто лице не може 

поново да буде изабрано на ту функцију. 
Скупштина: 
1) доноси статут Коморе, пословник о раду, утврђује правила за примену 

Кодекса етике за професионалне рачуновође, доноси правилник о дисциплинском 
поступку и стручна правила; 

2) бира и опозива чланове органа и тела у саставу Коморе у складу са овим 
законом и статутом, осим чланова који су према одредбама овог закона представници 
одређених органа и организација, које именују ти органи и организације; 

3) доноси програм за стицање професионалних звања из члана 4. овог закона, у 
складу са међународним смерницама и захтевима за професионално оспособљавање и 
са овим законом; 

4) образује комисију за спровођење испита из члана 6. став 1. овог закона; 
5) прописује услове за стицање, продужавање и одузимање лиценци за рад 

овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије финансијских извештаја; 
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6) одлучује о износу чланског доприноса који плаћају чланови да би се покрили 
трошкови активности Коморе, као и о износу накнада за полагање испита и упис у 
регистре које води;  

7) разматра и усваја извештај о активностима других органа и одобрава 
финансијски план Коморе; 

8) усваја годишњи извештај о пословању Коморе и годишње финансијске 
извештаје Коморе и са мишљењем ревизора доставља Министарству; 

9) обавља и друге послове на основу статута Коморе, у складу са овим законом. 
Представник Министарства је члан Скупштине. 

 
Члан 55. 

Савет је извршни орган Коморе. 
Савет чине: председник, потпредседник, један представник Министарства, један 

представник Народне банке Србије, један представник Удружења банака Србије, један 
представник Комисије за хартије од вредности, један универзитетски професор и 
четири овлашћена ревизора запослена у предузећима за ревизију.  

Председника и потпредседника предлажу чланови Коморе, из реда чланова 
Коморе. 

За председника и потпредседника Савета не може бити изабрано лице које је 
члан политичке странке и функционер у смислу закона којим се уређује спречавање 
сукоба интереса при вршењу јавних функција, или функционер синдикалне 
организације. 

Министар финансија даје сагласност на именовање председника и 
потпредседника Савета. 

Председник и потпредседник Савета бирају се на период од пет година и иста 
лица не могу поново да буду бирана на ту функцију. 

Савет: 
1) припрема предлог статута и других општих аката које доноси Скупштина; 
2) припрема предлог програма за стицање професионалног звања из члана 4. 

овог закона, у складу са међународним смерницама и захтевима за професионално 
оспособљавање, у складу са овим законом; 

3) предлаже чланове комисије за спровођење испита из члана 6. став 1. овог 
закона;  

3а) изузетно од тачке 3) овог става, може да именује највише једну трећину 
чланова комисије за спровођење испита из члана 6. став 1. овог закона; 

4) предлаже услове за стицање, продужавање и одузимање лиценци овлашћеним 
ревизорима за обављање послова ревизије финансијских извештаја; 

5) одлучује о издавању, продужавању и одузимању лиценци овлашћеним 
ревизорима за обављање послова ревизије финансијских извештаја; 

6) одлучује о упису и брисању чланова из регистара које Комора води; 
7) утврђује процедуре за праћење примене међународних стандарда ревизије и 

Кодекса етике за професионалне рачуновође у предузећима за ревизију; 
8) утврђује смернице за обављање интерне ревизије, у складу са међународним 

општеприхваћеним принципима за обављање интерне ревизије; 
9) обавља и друге послове на основу закона и статута Коморе. 

 
Члан 56. 

Надзорни одбор има пет чланова. 
Надзорни одбор чине: председник, потпредседник, један представник 

Министарства и два представника предузећа за ревизију. 
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Председника и потпредседника предлажу чланови Скупштине Коморе, из реда 
чланова Коморе. 

За председника и потпредседника Надзорног одбора не може бити изабрано лице 
које је члан политичке странке и функционер у смислу закона којим се уређује 
спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, или функционер синдикалне 
организације. 

Министар финансија даје сагласност на именовање председника и 
потпредседника Надзорног одбора. 

Председник и потпредседник бирају се на период од пет година и иста лица не 
могу поново да буду изабрана на ту функцију. 

Надзорни одбор: 
1) врши надзор над законитошћу рада Коморе; 
2) прегледа годишњи извештај о раду и финансијске извештаје, као и друге акте 

Коморе; 
3) обавља и друге послове на основу овог закона и статута Коморе. 

 
Члан 57. 

Дисциплинска комисија је орган Коморе који спроводи овлашћења утврђена 
статутом и правилником о дисциплинском поступку у спровођењу дисциплинских и 
других мера, у складу са овим законом. 

Дисциплинску комисију чине: три члана Коморе, један представник 
Министарства финансија и један представник Министарства правде. 
 

Члан 58. 
Делокруг послова, начин избора, као и број и састав појединих органа из чл. 53. 

до 57. овог закона ближе се утврђује статутом Коморе. 
 

4. Средства за рад Коморе 
 

Члан 59. 
Комора стиче средства за рад од чланског доприноса, накнаде за спровођење 

испита и издавање сертификата, лиценци, накнаде за упис и давање података из 
регистара које води, донација, спонзорства, поклона и других извора, у складу са 
законом. 

Средства за почетак рада Коморе могу се обезбедити из буџета Републике 
Србије. 

Комора, уз сагласност Министарства, утврђује висину чланског доприноса, 
накнаде за спровођење испита и издавање сертификата и лиценци, као и висину 
накнаде за упис и давање података из регистара које води. 

Решење о давању сагласности из става 3. овог члана објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.  
 

XII. НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО 
 

Члан 60. 
Влада, на предлог Министарства, образује Националну комисију за 

рачуноводство (у даљем тексту: Комисија) са задатком да: 
1) прати процес примене директива Европске уније из области рачуноводства и 

ревизије и предлаже одговарајућа решења за национално законодавство; 
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2) прати процес примене међународних рачуноводствених стандарда (МРС, 
односно МСФИ) и предлаже Министарству решења за евентуалне проблеме који могу 
да настану у поступку примене тих стандарда; 

3) прати измене у међународној рачуноводственој и ревизорској регулативи 
(МРС/МСФИ, односно МСР) и да о томе извештава Министарство; 

4) предлаже стратегију, смернице и акциони план за побољшање квалитета 
финансијског извештавања и иницира доношење нових или измене постојећих прописа 
из области рачуноводства; 

5) остварује сарадњу са Министарством, Комором, факултетима који имају 
катедре из области рачуноводства и ревизије, као и са домаћим и страним струковним 
организацијама. 
 

Члан 61. 
Комисија је дужна да Министарству најмање једном месечно доставља извештај 

о своме раду. 
 

Члан 62. 
Влада на предлог министра финансија именује председника и шест чланова 

Комисије из редова стручних лица која поседују знања и праксу из области финансија, 
рачуноводства и ревизије, од којих два члана именује на предлог Комисије за хартије 
од вредности и Народне банке Србије. 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Министарство. 
Накнада за рад председника и чланова Комисије, обезбеђује се из буџета 

Републике Србије. 
Висину накнаде председнику и члановима Комисије, одређује Влада, на предлог 

Министарства. 
 

XIII. НАДЗОР 
 

1. Надзор над радом предузећа за ревизију  
 

Члан 63.  
Надзор над радом предузећа за ревизију врши Министарство преко овлашћених 

лица. 
Надзор над радом предузећа за ревизију обавља се у просторијама Министарства 

и у просторијама предузећа за ревизију. 
Надзор над радом предузећа за ревизију обухвата: 
1) контролу да ли предузећа за ревизију испуњавају услов за издавање дозволе за 

обављање ревизије финансијских извештаја и упис у Регистар; 
2) контролу да ли лиценцирани овлашћени ревизори испуњавају услове за упис 

у одговарајуће регистре Коморе; 
3) контролу независности предузећа за ревизију и лиценцираног овлашћеног 

ревизора од наручиоца ревизије; 
4) праћење, прикупљање и проверу извештаја која су предузећа за ревизију 

дужна да достављају Министарству; 
 5) контролу да ли предузећа за ревизију имају установљене и примењене 

интерне процедуре за обезбеђење система квалитета; 
6) да ли постоје разлози за одузимање дозволе за обављање послова ревизије 

предузећу за ревизију; 
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7) увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију ради 
утврђивања чињеница и околности  које су битне за вршење надзора; 

8) изрицање мера надзора у складу са овим законом. 
Надзор из става 1. овог члана може се вршити и на образложен захтев Коморе. 
Предузећа за ревизију, као и Комора дужни су да доставе сву документацију 

неопходну за вршење надзора из става 1. овог члана, у року који одреди Министарство. 
Предузеће за ревизију дужно је да омогући овлашћеном лицу Министарства 

приступ у службене просторије и потребне услове за вршење надзора, да му пружи сва 
тражена обавештења и стави на увид исправе и податке о пословању предузећа. 

 
Члан 63а 

Овлашћено лице Министарства у поступку надзора може предузећу за ревизију 
да одреди следеће мере:  

1) да се утврђена неправилност, односно незаконитост отклони;  
2) додатне мере;  
3) да му одузме дозволу за обављање послова ревизије. 
 

Члан 63б 
Овлашћено лице Министарства решењем налаже отклањање неправилности, 

односно незаконитости ако утврди да:  
1) предузеће за ревизију поступа супротно члану 45. овог закона; 
2) предузеће за ревизију обавља делатност супротно члану 40. став 5. овог 

закона;  
3) предузеће за ревизију поступа супротно члану 47а овог закона; 
4) предузеће за ревизију не испуњава било који од услова за издавање дозволе за 

обављање послова ревизије; 
5) предузеће за ревизију не обавља ревизију у складу са одредбама овог закона.  
Овлашћено лице Министарства утврђује рок за отклањање неправилности, 

односно незаконитости. 
 

Члан 63в 
Овлашћено лице Министарства може решењем да одреди додатну меру ако 

утврди да:  
1) предузеће за ревизију не поступа у складу са налогом за отклањање 

неправилности, односно незаконитости;  
2) је против лиценцираног овлашћеног ревизора који у предузећу за ревизију 

обавља послове ревизије започет поступак за одузимање лиценце;  
3) предузеће за ревизију у последње две године преко четири пута прекрши 

дужност правовременог и правилног подношења извештаја, односно обавештавања, 
или на други начин омета обављање надзора над његовим пословањем. 

Додатном мером налаже се предузећу за ревизију да спроведе мере: 
1) побољшања интерних процедура којима се обезбеђује квалитет  обављања 

ревизије;  
2) промену интерне организације предузећа за ревизију;  
3) друге мере потребне за отклањaње утврђених неправилности. 

 
Члан 64. 

О извршеном надзору у предузећу за ревизију сачињава се записник. 
Примерак записника доставља се предузећу за ревизију. 
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Члан 65. БРИСАНО - са 111/09 
 

Члан 66. 
Против решења из члана 63б став 1. и члана 63в став 1. може се изјавити жалба 

министру финансија у року од 15 дана од дана достављања решења. 
Жалба на решење из члана 63б став 1. и члана 63в став 1. не одлаже извршење. 
Министар финансија дужан је да у року од 30 дана од дана пријема жалбе 

решењем одлучи о жалби. 
Против коначног решења из члана 63б став 1. и члана 63в став 1. и решења из 

става 3. овог члана не може се покренути управни спор. 
 

2. Надзор над радом Коморе 
 

Члан 67. 
Министарство финансија врши надзор над радом Коморе у вршењу овим 

законом поверених послова државне управе, у складу са законом којим се уређује 
државна управа. 
 

XIV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 68. 
Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 
1) се не разврста у мала, средња или велика правна лица, у складу са чланом 7. 

овог закона; 
2) општим актом не уреди организацију рачуноводства на начин из члана 8. став 

1. овог закона;  
3) врши обраду података на рачунару, а не обезбеди рачуноводствени софтвер 

који омогућава функционисање система интерних рачуноводствених контрола и 
онемогућава брисање прокњижених пословних промена (члан 8. став 2);  

4) рачуноводствене исправе и документацију не достави на књижење у 
прописаном року и ако пословну промену не прокњижи у пословним књигама у 
прописаном року (члан 11); 

5) општим актом не одреди лице коме се поверава вођење пословних књига и 
састављање финансијских извештаја (члан 16. став 2); 

6) вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја повери 
супротно одредбама члана 17. став 1. овог закона; 

7) не изврши попис имовине и обавеза у прописаном року (члан 18. ст. 2. и 3. и 
члан 19);  

8) као поверилац не достави свом дужнику стање неплаћених рачуна и ако не 
обелодани у Напоменама уз финансијске извештаје неусаглашена потраживања и 
обавезе (члан 20. ст. 2. и 4); 

9) не одговори на захтев овлашћеног ревизора за независну потврду стања 
потраживања и обавеза (члан 20. став 3); 

10) не саставља и не приказује финансијске извештаје у складу са овим законом 
(члан 21); 

11) не закључи пословне књиге у законом прописаним случајевима и роковима, 
или ако финансијске извештаје, пословне књиге и рачуноводствене исправе не чува на 
начин и у роковима прописаним овим законом (члан 22. и члан 23. ст. 1. до 13); 

11а) не састави финансијске извештаје у складу са чланом 24. овог закона; 
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12) не достави финансијске извештаје у складу са чланом  30. овог закона;  
12а) у роковима не достави прописану документацију из члана 31. овог закона; 
13) БРИСАНО -  са 111/09; 
14) не изврши ревизију финансијских извештаја у складу са чланом 37. ст. 1, 2. и 

5. овог закона; 
15) онемогући овлашћеном ревизору изабраног предузећа за ревизију да 

присуствује седници скупштине, односно другог органа, приликом усвајања годишњих 
финансијских извештаја и да добија сва потребна обавештења и документа које 
добијају чланови органа управљања за ту седницу (члан 38. став 12); 

16) онемогући овлашћеном ревизору да изврши увид у сва документа, пословне 
књиге и обрачуне и да од чланова органа управљања и руководства правног лица 
захтева и добије сва додатна објашњења неопходна за обављање ревизије (члан 38. став 
13); 

  17) је обвезник ревизије у смислу овог закона, а не закључи уговор о ревизији са 
предузећем за ревизију у року из члана 38. став 15. овог закона;  

18) раскине уговор о ревизији због разлога који се у смислу члана 38. став 19. не 
сматра оправданим разлогом за раскид уговора о ревизији. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно 
лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара. 
 

Члан 68а 
Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни 

преступ предузеће за ревизију ако: 
1) обавља ревизију супротно члану 38. овог закона; 

 2) се не осигура од ризика од одговорности за штету коју може проузроковати 
погрешно изражено ревизорско мишљење лиценцираног овлашћеног ревизора (члан 40. 
став 3); 

3) обавља ревизију супротно члану 40. став 5. овог закона;  
4) обавља ревизију супротно члану 45. овог закона;  
5) поступи супротно члану 46. овог закона; 

 6) поступи супротно члану 47. овог закона; 
7) ако не достави прописане податке из члана 47а овог закона.  
За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно 

лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара. 
 

Члан  68б 
 Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај овлашћени 
ревизор ако: 

1) поступа супротно члану 38. став 14. овог закона; 
2) обавља ревизију супротно члану 45. став 1. тач. 3) до 6) овог закона.               

 
Члан 69. 

Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 
предузетник за радње из члана 68. став 1. тач. 2) до 12) овог закона.  
 

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 70. 
Комора ће почети са радом најкасније у року од шест месеци од дана ступања на 

снагу овог закона. 
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Члан 71. 
Министар финансија именоваће председника и десет чланова Припремне 

комисије, чији је задатак израда статута и других општих аката, припрема за избор 
органа, као и обављање других послова неопходних за почетак рада Коморе. 

Средства за рад Припремне комисије обезбеђују се из буџета Републике Србије. 
Министарство обезбеђује просторије за рад Припремне комисије. 
Почетком рада Коморе престаје са радом Припремна комисија. 

 
Члан 72. 

Први Савет Коморе има председника, потпредседника и девет чланова, од којих 
су пет из реда Припремне комисије. Остала четири члана именује Скупштина Коморе. 

 
Члан 73. 

Лицима која су до дана ступања на снагу овог закона стекла стручна звања у 
складу са Законом о рачуноводству („Службени лист СРЈ”, бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 
71/01) и Законом о рачуноводству и ревизији („Службени лист СРЈ”, број 71/02 и 
„Службени гласник РС”, број 55/04), признају се та звања.  

Лицима која су до дана ступања на снагу овог закона стекла сертификат или 
решење о звању овлашћени ревизор, полагањем по програму Савезне владе, признаје се 
професионално звање овлашћени ревизор, у складу са овим законом. 

Лицима која су до дана ступања на снагу овог закона стекла сертификат или 
имају решење о звању овлашћени ревизор без полагања испита у складу са Законом о 
ревизији рачуноводствених извештаја („Службени лист СРЈ”, бр. 30/96, 74/99, 1/00 и 
71/01), признаје се професионално звање овлашћени ревизор у складу са овим законом. 

Лица из ст. 2. и 3. овог члана могу да обављају ревизију финансијских извештаја 
из члана 38. став 2. овог закона и без лиценце за обављање ових послова, а најдуже до 
истека једне године од дана доношења прописа из члана 39. став 2. овог закона, у ком 
року су дужна да стекну лиценцу за обављање ревизије финансијских извештаја.  

Изузетно, лицима која су до дана ступања на снагу овог закона стекла 
сертификат или имају решење о стручном звању ревизор, полагањем испита по 
програму Савезне владе или без полагања испита, као и лицима која су стекла стручно 
звање овлашћени рачуновођа, у складу са Законом о рачуноводству („Службени лист 
СРЈ”, бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/02), признају се та стручна звања. Наведена лица могу 
да обављају ревизију финансијских извештаја из члана 38. став 4. овог закона најдуже 
три године од дана образовања комисије из члана 6. став 1. овог закона, у ком року су 
дужна да положе испит и добију сертификат за професионално звање овлашћени 
ревизор и лиценцу за обављање послова ревизије финансијских извештаја. 

Лица из ст. 2. и 3. овог члана уписују се у Регистар из члана 51. став 1. тачка 5) 
овог закона. 
 

Члан 74. 
Лица која су до дана ступања на снагу овог закона започела полагање испита по 

програму Савезне владе за стицање звања ревизор и овлашћени ревизор, могу да 
положе преостале испите по програму по којем су започела полагање тог испита, 
најкасније у року од годину дана од дана образовања комисије из члана 6. став 1. овог 
закона.  
 

Члан 75. 
Предузећа за ревизију која су до дана ступања на снагу овог закона добила 

дозволу, односно лиценцу од Савезног министарства финансија дужна су да ускладе 
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своје пословање са одредбама овог закона најкасније у року од годину дана од дана 
прописивања услова за стицање лиценце за обављање послова ревизије финансијских 
извештаја из члана 39. овог закона. 

Уз захтев за издавање дозволе из члана 42. став 1. овог закона, предузећа за 
ревизију дужна су да доставе и документацију из става 2. тог члана, као и сву потребну 
документацију на захтев Министарства. 
 

Члан 76. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о рачуноводству и 

ревизији („Службени лист СРЈ”, број 71/02 и „Службени гласник РС”, број 55/04). 
До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона, 

примењиваће се подзаконски акти донети на основу закона који престаје да важи у 
смислу става 1. овог члана, ако нису у супротности са овим законом. 
 

Члан 77.  
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
 
 

ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ („Службени гласник РС”, број 111/09) – које 

нису интегирисане у текст 
 

Члан 42. 
 Правна лица која су основана у 2009. години нису обвезници ревизије у 
2009. години, као и мала правна лица која јавном понудом не издају хартије од 
вредности или чијим се хартијама не тргује на организованом тржишту хартија од 
вредности, осим ако посебним прописом није друкчије уређено. 
 

Члан 43. 
Одредбе  члана 5. ст. 2. и 3, чл. 18. до 24. и члана 44. став 1. овог закона 

примењиваће се од 1. јануара 2010. године.      
            

Члан 44. 
Одредбе члана 44. Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени 

гласник РС”, бр. 55/04 и 61/05) и члана 54. Закона о платном промету („Службени 
лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, бр. 43/04 и 62/06), престају да 
важе 1. јануара 2010. године. 

Одредбе члана 77. став 2. тач. 13) и 14) Закона о регистрацији привредних 
субјеката („Службени гласник РС”, бр. 55/04 и 61/05) престају да важе даном 
почетка примене акта Владе из члана 24. овог закона. 
 

Члан 45. 
Даном ступања на снагу овог закона, Агенција преузима предмете, 

документацију, архиву, базе података, средства за рад, потребан број запослених, 
као и део информационог система и неопходну информатичко технолошку опрему, 
које је Народна банка Србије користила за обављање послова пријема и обраде 
финансијских извештаја и вођења регистра података о бонитету правних лица и 
предузетника.  
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Преузимање предмета, документације, архиве, база података, средстава за 
рад, потребног броја запослених, као и дела информационог система и неопходне 
информатичко технолошке опреме Народне банке Србије, из става 1. овог члана, 
извршиће се на основу споразума између Народне банке Србије и Агенције. 
 

Члан 46. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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Закон о порезу на додату вредност 
(Закон је објављен у «Службеном гласнику РС», бр.84/04, 86/04, 61/05 и  61/07 ) 

                                              
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим законом уводи се порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) 
у Републици Србији (у даљем тексту: Република). 

ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на 
испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета 
добара и услуга, као и на увоз добара, осим ако овим законом није друкчије 
прописано. 

Члан 2. 
Приход од ПДВ припада буџету Републике. 

 
II. ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА 

 
Члан 3. 

Предмет опорезивања ПДВ су:  
1) испорука добара и пружање услуга (у даљем тексту: промет добара и 
услуга) које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру 
обављања делатности; 
2) увоз добара у Републику.  
 

Промет добара и услуга 
 

Члан 4. 
Промет добара, у смислу овог закона, је пренос права располагања на 

телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу које тим добрима може 
располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено. 

Добрима се сматрају и вода, електрична енергија, гас и топлотна 
енергија.  

Прометом добара, у смислу овог закона, сматра се и:  
1) пренос права располагања на добрима уз накнаду на основу прописа 
државног органа, органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе; 
2) предаја добара по основу уговора о лизингу, у складу са законом, или 
на основу уговора о продаји са одложеним плаћањем којим је утврђено 
да се право располагања преноси најкасније отплатом последње рате; 
3) пренос добара од стране власника комисионару и од стране 
комисионара примаоцу; 
4) испорука добара по уговору на основу којег се плаћа провизија при 
продаји; 
5) пренос добара од стране власника консигнатеру и од консигнатера 
примаоцу добара; 
6) испорука добара произведених или састављених по налогу наручиоца, 
од материјала испоручиоца, ако се не ради само о додацима или другим 
споредним материјалима; 
7) први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским 
објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката; 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



7а) први пренос власничког удела на новоизграђеним грађевинским 
објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката; 
8) размена добара за друга добра или услуге. 
Са прометом добара уз накнаду изједначава се: 
1) узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника за 
личне потребе оснивача, запослених или других лица; 
2) сваки други промет добара без накнаде; 
3) исказани расход (кало, растур, квар и лом) изнад количине утврђене 
актом који доноси Влада Републике Србије. 
Узимање добара, односно сваки други промет добара из става 4. овог 

члана сматра се прометом добара уз накнаду под условом да се ПДВ обрачунат 
у претходној фази промета на та добра или њихове саставне делове може 
одбити у потпуности или сразмерно. 

Ако се уз испоруку добара врши споредна испорука добара или споредно 
пружање услуга, сматра се да је извршена једна испорука добара.  

Код испоруке у низу једног истог добра, код које први испоручилац 
преноси право располагања непосредно последњем примаоцу добра, свака 
испорука добара у низу сматра се посебном испоруком. 

Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар) 
ближе уређује шта се сматра новоизграђеним грађевинским објектима из става 
3. тачка 7) овог члана, као и шта се сматра узимањем добара која су део 
пословне имовине пореског обвезника, као и сваки други промет без накнаде из 
става 4. овог члана. 

 
Члан 5. 

Промет услуга, у смислу овог закона, су сви послови и радње у оквиру 
обављања делатности који нису промет добара из члана 4. овог закона. 

Промет услуга је и свако нечињење и трпљење. 
Прометом услуга, у смислу овог закона, сматра се и:  
1) пренос и уступање ауторских права, као и пренос, уступање и 
стављање на располагање патената, лиценци, заштитних знакова, као и 
других права интелектуалне својине;  
2) пружање услуга уз накнаду на основу прописа државних органа, 
органа територијалне аутономије или локалне самоуправе;  
3) предаја добара произведених или састављених по налогу наручиоца, 
од материјала наручиоца;  
4) размена услуга за добра или услуге;  
5) предаја јела и пића за конзумацију на лицу места; 
6) - брисана - 
7) уступање удела или права. 
Са прометом услуга уз накнаду изједначава се: 
1) употреба добара која су део пословне имовине пореског обвезника за 
личне потребе оснивача, запослених или других лица; 
2) пружање услуга које порески обвезник изврши без накнаде за личне 
потребе оснивача, запослених или других лица; 
3) свако друго пружање услуга без накнаде. 
Употреба добара из става 4. тачка 1) овог члана сматра се прометом 

услуга уз накнаду под условом да се ПДВ обрачунат у претходној фази промета 
на та добра може одбити у потпуности или сразмерно. 
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Ако се уз услугу врши споредно пружање услуга или споредна испорука 
добара, сматра се да је пружена једна услуга.  

Министар ближе уређује шта се сматра употребом добара која су део 
пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, запослених 
или других лица и пружањем услуга које порески обвезник изврши без накнаде 
за личне потребе оснивача, запослених или других лица из става 4. овог члана. 
 
 

Члан 6. 
Прометом добара и услуга, у смислу овог закона, не сматра се: 
1) пренос 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; 
2) промет путничких аутомобила, мотоцикала, пловних објеката и 
ваздухоплова за које при набавци обвезник ПДВ није имао право на 
одбитак претходног пореза у потпуности или сразмерно; 
2а) замена добара у гарантном року; 
3) бесплатно давање пословних узорака у уобичајеним количинама за ту 
намену купцима или будућим купцима; 
4) давање поклона мање вредности, ако се дају повремено различитим 
лицима. 
Код преноса целокупне или дела имовине из става 1. тачка 1) овог члана 

сматра се да стицалац ступа на место преносиоца. 
Министар ближе уређује поступак замене добара у гарантном року, шта 

се сматра преносом целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као 
улог, из става 1. тачка 1), као и шта се сматра уобичајеним количинама 
пословних узорака и поклоном мање вредности из става 1. тач. 3) и 4) овог 
члана. 
 
 

Увоз добара 
 

Члан 7. 
Увоз је сваки унос добара у царинско подручје Републике. 

 
 

III. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК И ПОРЕСКИ ДУЖНИК 
 

Порески обвезник 
 

Члан 8. 
Порески обвезник (у даљем тексту: обвезник) је лице које самостално 

обавља промет добара и услуга, у оквиру обављања делатности. 
Делатност из става 1. овог члана је трајна активност произвођача, 

трговца или пружаоца услуга у циљу остваривања прихода, укључујући и 
делатности експлоатације природних богатстава, пољопривреде, шумарства и 
самосталних занимања.  

Сматра се да обвезник обавља делатност и када је врши у оквиру 
пословне јединице.  
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Обвезник је лице у чије име и за чији рачун се врши испорука добара или 
пружање услуга. 

Обвезник је лице које врши испоруку добара, односно пружање услуга у 
своје име, а за рачун другог лица. 
 

Члан 9. 
Република и њени органи, органи територијалне аутономије и локалне 

самоуправе, као и правна лица основана законом у циљу обављања послова 
државне управе, нису обвезници у смислу овог закона ако обављају промет 
добара и услуга из делокруга органа, односно у циљу обављања послова 
државне управе. 

Република, органи, односно правна лица из става 1. овог члана обвезници 
су, ако обављају промет добара и услуга изван делокруга органа, односно ван 
обављања послова државне управе, а који су опорезиви у складу са овим 
законом. 

 
Порески дужник 

 
Члан 10. 

Порески дужник, у смислу овог закона, је: 
1) обвезник из члана 8. и члана 9. став 2. овог закона; 
2) порески пуномоћник кога одреди страно лице које у Републици нема 
седиште ни сталну пословну јединицу, а које обавља промет добара и 
услуга у Републици; 
3) прималац добара и услуга, ако страно лице из тачке 2) овог става не 
одреди пореског пуномоћника; 
4) лице које у рачуну или другом документу који служи као рачун (у 
даљем тексту: рачун) искаже ПДВ, а у складу са овим законом није 
дужан да обрачуна и плаћа ПДВ; 
5) лице које увози добро;. 
Ако је порески дужник из става 1. тач. 2) и 3) овог члана и обвезник, 

дужан је да испуни обавезе које су овим законом прописане за обвезника, осим 
издавања рачуна. 

 
 

IV. МЕСТО И ВРЕМЕ ПРОМЕТА ДОБАРА И УСЛУГА И НАСТАНАК 
ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Место промета добара 

 
Члан 11. 

Место промета добара је место:  
1) у којем се добро налази у тренутку слања или превоза до примаоца 
или, по његовом налогу, до трећег лица, ако добро шаље или превози 
испоручилац, прималац или треће лице, по његовом налогу; 
2) уградње или монтаже добра, ако се оно уграђује или монтира од 
стране испоручиоца или, по његовом налогу, од стране трећег лица;  
3) у којем се добро налази у тренутку испоруке, ако се добро испоручује 
без отпреме, односно превоза;  
4) пријема воде, електричне енергије, гаса и топлотне енергије. 
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У случају промета добара у оквиру комисионих или консигнационих 
послова, место промета добара од стране комисионара или консигнатера 
одређује се, у складу са ставом 1. овог члана, и за испоруку комисионару или 
консигнатеру.  

 
Место промета услуга 

 
Члан 12. 

Место промета услуга је место у којем пружалац услуга обавља своју 
делатност.  

Ако се промет услуга врши преко пословне јединице, местом промета 
услуга сматра се место пословне јединице.  

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, местом промета услуга сматра се 
место:  

1) у којем се налази непокретност, ако се ради о промету услуге која је 
непосредно повезана са том непокретношћу, укључујући делатност 
посредовања и процене у вези непокретности, као и пројектовање, 
припрему и извођење грађевинских радова и надзор над њима;  
2) где се обавља превоз, а ако се превоз обавља и у Републици и у 
иностранству (у даљем тексту: међународни транспорт), одредбе овог 
закона примењују се само на део превоза извршен у Републици;  
3) где је услуга стварно пружена, ако се ради о:  
(1)  услугама из области културе, уметности, спорта, науке и образовања, 
забавно - естрадним и сличним услугама, укључујући услуге 
организатора приредби, као и са њима повезане услуге; 
(2)  споредним услугама у области транспорта, као што су утовар, 
истовар, претовар и сличне услуге;  
(3)  услугама процене покретних ствари;  
(4)  радовима на покретним стварима;  
4) има седиште или пребивалиште, ако се ради о услугама: у којем 
прималац услуге обавља делатност или има пословну јединицу за коју се 
пружа услуга, односно место у којем прималац услуге има седиште или 
пребивалиште, ако се ради о услугама: 
(1)  изнајмљивања покретних ствари, осим превозних средстава на 
основу rent a car уговора;  
(2)  пружања телекомуникационих услуга;  
(3)  преузимања обавезе да се у потпуности или делимично одустане од 
вршења неке делатности или коришћења неког права;  
(4)  у области економске пропаганде; 
(5)  преноса, уступања и стављања на располагање ауторских права, 
права на патенте, лиценце, заштитних знакова и других права 
интелектуалне својине; 
(6)  банкарског, финансијског пословања и пословања у области 
осигурања и реосигурања, осим изнајмљивања сефова;  
(7)  саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга;  
(8)  обраде података и уступања информација;  
(9)  стављања на располагање особља; 
(10)  пруженим електронским путем, као и радио-телевизијским 
услугама;  
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(11)  посредовања приликом пружања услуга из подтач. (1) - (10) ове 
тачке.  
Место промета  услуга  посредовања, осим  услуга  посредовања  из  

става 3. тачка 4) подтачка (11) овог члана, одређује се према месту промета 
добара и услуга који је предмет посредовања. 
 
                                                    Место увоза добара 

 
Члан 13. 

Место увоза добара је место у којем је увезено добро унето у царинско 
подручје Републике. 

 
Време промета добара 

 
Члан 14. 

Промет добара настаје даном:  
1) отпочињања слања или превоза добара примаоцу или трећем лицу, по 
његовом налогу, ако добра шаље или превози испоручилац, прималац 
или треће лице, по њиховом налогу;  
2) преузимања добара од стране примаоца у случају уградње или 
монтаже добара од стране испоручиоца или, по његовом налогу, трећег 
лица;  
3) преноса права располагања на добрима примаоцу, ако се добро 
испоручује без отпреме, односно превоза; 
4) очитавања стања примљене воде, електричне енергије, гаса и топлотне 
енергије које врши испоручилац, у циљу обрачуна потрошње; 
5) када је добро унето у царинско подручје Републике. 
У комисионим или консигнационим пословима, време испоруке добара 

од стране комисионара или консигнатера одређује се, у складу са ставом 1. овог 
члана и за испоруку комисионару или консигнатеру.  

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана односе се и на делимичне испоруке.  
Делимичне испоруке из става 3. овог члана постоје ако је за испоруку 

одређених делова економски дељиве испоруке посебно уговорена накнада. 
 

Време промета услуга 
 

Члан 15. 
Услуга се сматра пруженом даном када је:  
1) завршено појединачно пружање услуге;  
2) престао правни однос који је основ пружања услуге - у случају 
пружања временски ограничених или неограничених услуга. 
У случају пружања временски ограничених или неограничених услуга 

чије је трајање дуже од годину дана, обавезно се издаје периодични рачун, с тим 
што период за који се издаје тај рачун не може бити дужи од годину дана.  

Ако се за пружање услуга издају периодични рачуни, промет услуга 
сматра се извршеним последњег дана периода за који се издаје рачун. 

Делимична услуга сматра се извршеном у време када је окончано 
пружање тог дела услуге.  

Делимична услуга  из става 4. овог члана постоји ако је за одређене 
делове економски дељиве услуге посебно уговорена накнада. 
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Настанак пореске обавезе 

 
Члан 16. 

Пореска обавеза настаје даном када се најраније изврши једна од 
следећих радњи:  

1) промет добара и услуга;  
2) наплата ако је накнада или део накнаде наплаћен пре промета добара и  
услуга;  
3) настанак обавезе плаћања царинског дуга, код увоза добара, а ако те    
   обавеза нема, даном у којем би настала обавеза плаћања тог дуга.  
 

V. ПОРЕСКА ОСНОВИЦА И ПОРЕСКА СТОПА 
 

Пореска основица код промета добара и услуга 
 

Члан 17. 
 

Пореска основица (у даљем тексту: основица) код промета добара и 
услуга јесте износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник 
прима или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге, укључујући 
субвенције које су непосредно повезане са ценом тих добара или услуга, у коју 
није укључен ПДВ, ако овим законом није друкчије прописано.  

У основицу се урачунавају и:  
1) акцизе, царина и друге увозне дажбине, као и остали јавни приходи, 
осим ПДВ; 
2) сви споредни трошкови које обвезник зарачунава примаоцу добара и 
услуга. 
Основица не садржи: 
1) попусте и друга умањења цене, који се примаоцу добара или услуга 
одобравају у моменту вршења промета добара или услуга; 
2) износе које обвезник наплаћује у име и за рачун другог, ако тај износ 
преноси лицу у чије име и за чији рачун је извршио наплату. 
Ако накнада или део накнаде није изражен у новцу, већ у облику промета 

добара и услуга, основицом се сматра тржишна вредност тих добара и услуга на 
дан њихове испоруке у коју није укључен ПДВ. 

Код промета добара или услуга, које чине улог у приредно друштво, 
основицом се сматра тржишна вредност тих добара и услуга на дан њихове 
испоруке у коју није укључен ПДВ. 

 
Члан 18. 

Основицом код промета добара и услуга из члана 4. став 4. и члана 5. 
став 4. овог закона сматра се набавна цена, односно цена коштања тих или 
сличних добара и услуга, у моменту промета. 

У случају из става 1. овог члана ПДВ се не урачунава у основицу.  
У случају превоза путника аутобусима, који врши лице које нема место 

стварне управе у Републици, основицу чини просечна накнада превоза за сваки 
појединачни превоз.  

Начин утврђивања накнаде из става 3. овог члана ближе уређује 
министар. 
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Основица код увоза добара 

 
Члан 19. 

Основица код увоза добара је вредност увезеног добра утврђена по 
царинским прописима.  

У основицу из става 1. овог члана урачунава се и:  
1) акциза, царина и друге увозне дажбине, као и остали јавни приходи, 
осим ПДВ;  
2) сви споредни трошкови који су настали до првог одредишта у 
Републици.  
Првим одредиштем, у смислу става 2. тачка 2) овог члана, сматра се 

место које је назначено у отпремници или другом превозном документу, а ако 
није назначено, место првог претовара добара у Републици. 

 
Члан 20. 

Код увоза добара, које је обвезник привремено извезао ради 
оплемењивања, обраде, дораде или прераде (у даљем тексту: оплемењивање), 
оправке или уградње, основицу чини накнада коју је обвезник платио или треба 
да плати за оплемењивање, оправку или уградњу, а ако се та накнада не плаћа, 
основицу чини пораст вредности настао оплемењивањем, оправком или 
уградњом.  

У случају из става 1. овог члана примењују се одредбе члана 19. став 2. 
овог закона.  

 
Измена пореске основице 

 
Члан 21. 

Ако се измени основица за промет добара и услуга који је опорезив ПДВ, 
обвезник који је испоручио добра или услуге дужан је да износ ПДВ, који дугује 
по том основу, исправи у складу са изменом. 

Обавеза из става 1. овог члана односи се и на лица из члана 10. став 1. 
тач. 2) и 3) овог закона.  

Ако се основица накнадно измени – смањи, обвезник који је извршио 
промет добара и услуга може да измени износ ПДВ само ако обвезник коме је 
извршен промет добара и услуга исправи одбитак претходног ПДВ и ако о томе 
писмено обавести испоручиоца добара и услуга.  
Ако је испорука добара и услуга извршена обвезнику који нема право на 

одбитак претходног ПДВ, односно лицу које није обвезник ПДВ, измену из 
става 3. овог члана обвезник може да изврши ако поседује документ о смањењу 
накнаде за извршени промет добара и услуга тим лицима. 
Обвезник може да измени основицу за износ накнаде који није наплаћен само 

на основу правноснажне одлуке суда о закљученом стечајном поступку, 
односно на основу овереног преписа записника о судском поравнању.  
Ако обвезник који је изменио основицу у складу са ставом 5. овог члана 

прими накнаду или део накнаде за испоручена добра и услуге у вези са којима је 
дозвољена измена основице, дужан је да на примљени износ накнаде обрачуна 
ПДВ.  
Измена основице из ст. 1-5. овог члана врши се у пореском периоду у којем је 

наступила измена. 
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Ако се у складу са царинским прописима измени основица за увоз добара која 
подлежу ПДВ, примењују се одредбе овог закона. 

 
Обрачун вредности исказаних у страним валутама 

 
Члан 22. 

Ако је накнада за промет добара и услуга изражена у страној валути, за 
обрачун те вредности у домаћој валути примењује се средњи курс централне 
банке који важи на дан настанка пореске обавезе.  

Ако је основица за увоз добара изражена у страној валути, за обрачун те 
вредности у домаћој валути примењују се царински прописи који утврђују 
царинску вредност, а који важе на дан настанка пореске обавезе. 

 
Пореска стопа 

 
Члан 23. 

Општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга или увоз добара 
износи 18%. 

По посебној стопи ПДВ од 8% опорезује се промет добара и услуга или 
увоз добара, и то: 
1) хлеба и других пекарских производа, млека и млечних производа, 
брашна, шећера, јестивог уља од сунцокрета, кукуруза, уљане репице, 
соје и маслине, јестиве масноће животињског и биљног порекла и меда; 
1а) воде за пиће, осим флаширане; 
2) свежег, расхлађеног и смрзнутог воћа, поврћа, меса, укључујући и 
изнутрице и друге кланичне производе, рибе и јаја; 
2а) житарица, сунцокрета, соје, шећерне репе и уљане репице; 
3) лекова, укључујући и лекове за употребу у ветерини; 
4) ортотичких и протетичких средстава, као и медицинских средстава - 
производа који се хирушки уграђују у организам; 
5) материјала за дијализу; 
6) ђубрива, средстава за заштиту биља, семена за репродукцију, садног 
материјала, компоста са мицелијумом, комплетне крмне смеше за 
исхрану стоке и живе стоке; 
7) уџбеника и наставних средстава; 
7а) персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје персонални 
рачунари; 
8) дневних новина; 
9) монографских и серијских публикација; 
10) огревног дрвета; 
11) услуга смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и 
камповима; 

 12) комуналних услуга; 
12а) услуга које се наплаћују путем улазница за биоскопске и позоришне 
представе, сајмове, циркусе, забавне паркове, концерте (музичке 
догађаје), изложбе, спортске догађаје, музеје и галерије, ботаничке баште 
и зоолошке вртове, ако промет ових услуга није ослобођен ПДВ; 
13) природног гаса; 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



14) први пенос права располагања на стамбеним објектима, економски 
дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на 
тим добрима (у дањем тексту: стан). 
Министар ближе уређује шта се, у смислу овог закона, сматра добрима и 

услугама из става 2. тач. 1), 2а) и 4) - 12) овог члана. 
 

VI. ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА 
 

Пореска ослобођења за промет добара и услуга са правом на одбитак 
претходног пореза 

 
Члан 24. 

ПДВ се не плаћа на:  
1) превозне и остале услуге, које су повезане са увозом добара, ако је 
вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. овог 
закона; 
2) промет добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу, шаље 
или отпрема у иностранство;  
3) промет добара која инострани прималац или треће лице, по његовом 
налогу, шаље или отпрема у иностранство;  
4) промет добара која инострани прималац отпрема у пртљагу који носи 
са собом у иностранство, ако:  
(1)  се добра отпремају пре истека три календарска месеца по испоруци 
тих добара;  
(2)  је укупна вредност испоручених добара већа од 150 EUR, у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, укључујући 
ПДВ;  
5) унос добара у слободну зону, за која би обвезник – стицалац добара 
имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за 
потребе обављања делатности ван слободне зоне; 
6) пружање превозних и других услуга корисницима слободних зона које 
су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону из тачке 5) 
овог става, а за које би обвезник – прималац услуге имао право на 
одбитак претходног пореза када би те услуге користио за потребе 
обављања делатности ван слободне зоне; 
6а) отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на 
ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на 
којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје 
путницима у складу са царинским прописима (у даљем тексту: слободне 
царинске продавнице), као и на испоруку добара из слободних царинских 
продавница; 
7) услуге радова на покретним добрима набављеним од стране 
иностраног примаоца услуге у Републици, или која су увезена ради 
оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, 
оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или 
треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство;  
8) превозне и остале услуге које су у непосредној вези са извозом, 
транзитом или привременим увозом добара, осим услуга које су 
ослобођене од ПДВ без права на порески одбитак у складу са овим 
законом;  
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9) услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају, с тим што 
за нерезидентно ваздухопловно предузеће пореско ослобођење важи 
само у случају узајамности;  
10) испоруке летилица, сервисирање, поправке, одржавање, чартерисање 
и изнајмљивање летилица, које се претежно користе уз накнаду у 
међународном ваздушном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, 
поправке и одржавање добара намењених опремању тих летилица;  
11) промет добара и услуга намењених непосредним потребама летилица 
из тачке 10) овог става;  
12) услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају, с 
тим што за нерезидентно предузеће које врши међународни превоз лица 
бродовима у речном саобраћају, пореско ослобођење важи само у случају 
узајамности;  
13) испоруке бродова, сервисирање, поправке, одржавање и 
изнајмљивање бродова, који се претежно користе уз накнаду у 
међународном речном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, 
поправке и одржавање добара намењених опремању тих бродова;  
14) промет добара и услуга намењених непосредним потребама бродова 
из тачке 13) овог става;  
15) испоруке злата Народној банци Србије;  
16) добра и услуге намењене за:  
(1)  службене потребе дипломатских и конзуларних представништава;  
(2)  службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено 
међународним уговором; 
(3)  личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних 
представништава, укључујући и чланове њихових породица;  
(4)  личне потребе страног особља међународних организација, 
укључујући чланове њихових породица, ако је то предвиђено 
међународним уговором; 
16а) промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о 
донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, 
односно Републиком, а тим уговором је предвиђено да се из добијених 
новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза; 
16б) промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о 
кредиту, односно зајму, закљученим између државне заједнице Србија и 
Црна Гора, односно Републике и међународне финансијске организације, 
односно друге државе, као и између треће стране и међународне 
финансијске организације, односно друге државе у којем се Република 
Србија појављује као гарант, односно контрагарант, ако је тим уговорима 
предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати 
трошкови пореза; 
16в) промет добара и услуга који се врши на основу међународних 
уговора, ако је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење, осим 
међународних уговора из тач. 16а) и 16б) овог става; 
17) услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из тач. 
1) - 16) овог става.  
Пореско ослобођење из става 1. овог члана примењује се и ако је 

накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета. 
Пореско ослобођење из става 1. тачка 3) овог члана не односи се на 

промет добара која инострани прималац сам превезе ради опремања или 
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снабдевања спортских чамаца, спортских авиона и осталих превозних средстава 
за приватне потребе.  

Ослобођење из става 1. тачка 16) подтач. (1) и (3) овог члана се остварује 
под условом реципроцитета, а на основу потврде министарства надлежног за 
иностране послове.  

Иностраним примаоцем добара или услуга, у смислу овог члана, сматра 
се лице које:  

1) је обвезник, а чије је место стварне управе ван Републике;  
2) није обвезник, а има пребивалиште или седиште ван Републике.  
Начин и поступак остваривања пореског ослобођења из ст. 1-3. овог 

члана прописује министар. 
 

 
Пореска ослобођења за промет добара и услуга без права на одбитак 

претходног пореза 
 

Члан 25. 
ПДВ се не плаћа у промету новца и капитала, и то код:  
1) пословања и посредовања у пословању законским средствима 
плаћања, осим папирног и кованог новца који се не користи као законско 
средство плаћања или има нумизматичку вредност; 
2) пословања и посредовања у пословању акцијама, уделима у 
друштвима и удружењима, обвезницама и другим хартијама од 
вредности, осим пословања које се односи на чување и управљање 
хартијама од вредности;  
3) кредитних послова, укључујући посредовање, као и новчаних 
позајмица; 
3а) услуга оцене кредитне способности физичких и правних лица; 
4) преузимања обавеза, гаранција и других средстава обезбеђења, 
укључујући посредовање;  
5) пословања и посредовања у пословању депозитима, текућим и жиро 
рачунима, налозима за плаћање, као и платним прометом и дознакама;  
6) пословања и посредовања у пословању новчаним потраживањима, 
чековима, меницама и другим сличним хартијама од вредности, осим 
наплате потраживања за друга лица; 
7) пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима у 
складу са прописима којима се уређују инвестициони фондови; 
8) пословања друштава за управљање добровољним пензијским 
фондовима у складу са прописима  којима се уређују добровољни 
пензијски фондови и пензијски планови. 
ПДВ се не плаћа и на промет: 
1) услуга осигурања и реосигурања, укључујући пратеће услуге 
посредника и агента (заступника) у осигурању; 
2) земљишта (пољопривредног, шумског, грађевинског, изграђеног или 
неизграђеног), као и на давање у закуп тог земљишта; 
3) објеката, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним 
грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих 
објеката, као и првог преноса власничког удела на новоизграђеним 
грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих 
објеката;  
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4) услуга закупа станова, ако се користе за стамбене потребе;  
5) удела, хартија од вредности, поштанских вредносница, таксених и 
других важећих вредносница по њиховој утиснутој вредности у 
Републици, осим власничких удела из члана 4. овог закона; 
6) поштанских услуга од стране јавног предузећа, као и са њима 
повезаних испорука добара;  
7) услуга које пружају здравствене установе у складу са прописима који 
регулишу здравствену заштиту, укључући и смештај, негу и исхрану 
болесника у тим установама, осим апотека и апотекарских установа;  
8) услуга које пружају лекари, стоматолози или друга лица у складу са 
прописима који регулишу здравствену заштиту;  
9) услуга и испоруке зубне протетике у оквиру делатности зубног 
техничара, као и испорука зубне протетике од стране стоматолога;  
10) људских органа, ткива, телесних течности и ћелија, крви и мајчиног 
млека;  
11) услуга социјалног старања и заштите, дечје заштите и заштите 
младих, услуга установа социјалне заштите, као и са њима непосредно 
повезаног промета добара и услуга од стране лица регистрованих за 
обављање тих делатности;  
12) услуга смештаја и исхране ученика и студената у школским и 
студентским домовима или сличним установама, као и са њима 
непосредно повезан промет добара и услуга;  
13) услуга образовања (предшколско, основно, средње, више и високо) и 
професионалне преквалификације, као и са њима непосредно повезаног 
промета добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих 
делатности, ако се ове делатности обављају у складу са прописима који 
уређују ту област;  
14) услуга из области културе и са њима непосредно повезаног промета 
добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка 
остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност;  
15) услуга из области науке и са њима непосредно повезаног промета 
добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка 
остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност; 
16) услуга верског карактера од стране регистрованих цркава и верских 
заједница и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга;  
17) услуга јавног радиодифузног сервиса, осим услуга комерцијалног 
карактера; 
18) услуга приређивања игара на срећу; 
19) услуга из области спорта и физичког васпитања лицима која се баве  
спортом и физичким васпитањем, од стране лица чија делатност није   
усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност. 
Министар ближе уређује начин и поступак остваривања права на пореска 

ослобођења из става 2. тач. 7), 11), 12), 13), 14), 15) и 18) овог члана. 
 
 

Пореска ослобођења код увоза добара 
 

Члан 26. 
 

ПДВ се не плаћа на увоз добара: 
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1) чији промет је у складу са чланом 24. став 1. тач. 5), 10), 11) и 13 – 16в) 
и чланом 25. став 1. тач. 1) и 2) и став 2. тач. 5) и 10) овог закона 
ослобођен ПДВ; 
1а) која се увозе на основу уговора о донацији, односно као хуманитарна 
помоћ; 
1б) која су извезена, а која се у Републику враћају непродата или зато 
што не одговарају обавезама које проистичу из уговора, односно 
пословног односа на основу којег су била извезена;  
1в) која се, у оквиру царинског поступка, уносе у слободне царинске 
продавнице; 
2) која се, у оквиру царинског поступка, привремено увозе и поново 
извозе, као и стављају у царински поступак активног оплемењивања са 
системом одлагања;  
3) која се, у оквиру царинског поступка, привремено извозе и у 
непромењеном стању поново увозе;  
4) за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак прераде под 
царинском контролом; 
5) у оквиру царинског поступка, над транзитом робе;  
6) за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак царинског 
складиштења;  
7) за која је у складу са чланом 192. и чланом 193. став 1. тачка 6) 
Царинског закона ("Службени гласник РС", бр.73/03, 61/05, 85/05 и 
62/06) прописано ослобођење од царине, осим на увоз моторних возила. 
 

VII. ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ 
 

Појам 
 

Члан 27. 
Претходни порез је износ ПДВ обрачунат у претходној фази промета 

добара и услуга, односно плаћен при увозу добара, а који обвезник може да 
одбије од ПДВ који дугује. 

 
Услови за одбитак претходног пореза 

 
Члан 28. 

Право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако добра 
набављена у Републици или из увоза, укључујући и набавку опреме, као и 
објеката за вршење делатности и економски дељивих целина у оквиру тих 
објеката (у даљем тексту: објекти за вршење делатности), односно примљене 
услуге, користи или ће их користити за промет добара и услуга:  

1) који је опорезив ПДВ; 
2) за који у складу са чланом 24. овог закона постоји ослобођење од 
плаћања ПДВ;  
3) који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право 
на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици. 
Право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако 

поседује:  
1) рачун издат од стране другог обвезника у промету о износу 
претходног пореза, у складу са овим законом;  
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2) документ о извршеном увозу добара, у којем је исказан претходни 
порез, односно којим се потврђује да је прималац или увозник тако 
исказани ПДВ платио приликом увоза. 
У пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана 

обвезник може да одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то:  
1) обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга, који је или ће 
му бити извршен од стране другог обвезника у промету; 
2) ПДВ који је плаћен приликом увоза добара. 
Право на одбитак претходног пореза настаје даном испуњења услова из 

ст. 1-3. овог члана.  
Право на одбитак претходног пореза може да оствари и порески дужник 

из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) овог закона, под условом да је на накнаду за 
примљена добра и услуге обрачунао ПДВ у складу са овим законом и да 
примљена добра и услуге користи за промет добара и услуга из става 1. овог 
члана. 
 
 

Изузимање од одбитка претходног пореза 
 

Члан 29. 
Обвезник нема право на одбитак претходног пореза по основу:  
1) набавке, производње и увоза путничких аутомобила, мотоцикала, 
пловних објеката и ваздухоплова, резервних делова, горива и потрошног 
материјала за њихове потребе, као и изнајмљивања, одржавања, 
поправки и других услуга, које су повезане са коришћењем ових 
превозних средстава;  
2) издатака за репрезентацију обвезника;  
3) набавке или увоза тепиха, електричних апарата за домаћинство, 
телевизијских и радио пријемника, уметничких дела ликовне и 
примењене уметности и других украсних предмета, који се користе за 
опремање административних просторија. 
Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, обвезник има право на одбитак 

претходног пореза ако превозна средства и друга добра користи искључиво за 
обављање делатности:  

1) промета и изнајмљивања наведених превозних средстава и других 
добара;  
2) превоза лица и добара или обуку возача за управљање наведеним 
превозним средствима. 
 
 

Подела претходног пореза и сразмерни порески одбитак 
 

 
Члан 30. 

Ако обвезник користи испоручена или увезена добра или прима услуге, 
за потребе своје делатности, да би извршио промет добара и услуга за који 
постоји право на одбитак претходног пореза, као и за промет добара и услуга за 
који не постоји право на одбитак претходног пореза, дужан је да изврши поделу 
претходног пореза према економској припадности на део који има право и део 
који нема право да одбије од ПДВ који дугује. 
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Ако за поједина испоручена или увезена добра или примљене услуге 
обвезник не може да изврши поделу претходног пореза на начин из става 1. овог 
члана, а које користи за потребе своје делатности, да би извршио промет добара 
и услуга за који постоји право на одбитак претходног пореза и за промет добара 
и услуга за који не постоји право на одбитак претходног пореза, може да одбије 
сразмерни део претходног пореза који одговара учешћу промета добара и услуга 
са правом на одбитак претходног пореза у који није укључен ПДВ, у укупном 
промету у који није укључен ПДВ (у даљем тексту: сразмерни порески 
одбитак). 

Сразмерни порески одбитак утврђује се применом процента сразмерног 
пореског одбитка на износ претходног пореза у пореском периоду, умањеног за 
износе који су опредељени на начин из става 1. овог члана, као и за износ 
претходног пореза за који обвезник нема право на одбитак у смислу члана 29. 
став 1. овог закона. 

Проценат сразмерног пореског одбитка за порески период утврђује се 
стављањем у однос промета добара и услуга са правом на одбитак претходног 
пореза у који није укључен ПДВ и укупног промета добара и услуга у који није 
укључен ПДВ, извршеног од 1. јануара текуће године до истека пореског 
периода за који се подноси пореска пријава. 

У промет добара за утврђивање процента сразмерног пореског одбитка 
из става 4. овог члана не урачунава се промет опреме и објеката за вршење 
делатности. 

У последњем пореском периоду, односно у последњем пореском периоду 
календарске године, обвезник ПДВ врши исправку сразмерног пореског одбитка 
применом процента сразмерног пореског одбитка на износ претходног пореза из 
свих пореских периода у календарској години. 

Министар ближе уређује начин утврђивања и исправку сразмерног 
пореског одбитка. 
 

Исправка одбитка претходног пореза код измене основице 
 

Члан 31. 
Ако дође до измене основице опорезивог промета добара и услуга, 

обвезник коме је извршен промет добара и услуга дужан је да, у складу са том 
изменом, исправи одбитак претходног пореза који је по том основу остварио.  

Исправка одбитка претходног пореза из става 1. овог члана односи се и 
на примаоца добара или услуга из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) овог закона.  

Исправка одбитка претходног пореза из става 1. овог члана врши се и на 
основу овереног преписа записника о судском поравнању, у складу са чланом 
21. ст. 3. и 5. овог закона. 

Ако је ПДВ за увоз добара, који је одбијен као претходни порез, повећан, 
смањен, рефундиран или обвезник ослобођен обавезе плаћања, обвезник је 
дужан да, на основу царинског документа или одлуке царинског органа, 
исправи одбитак претходног пореза у складу са том изменом.  

Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у 
којем је измењена основица. 

 
 
Исправка одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности 
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Члан 32. 
Обвезник који је остварио право на одбитак претходног пореза за опрему 

и објекте за вршење делатности, дужан је да изврши исправку одбитка 
претходног пореза ако престане да испуњава услове за остваривање овог права, 
и то у року краћем од пет година од момента прве употребе за опрему, односно 
десет година од момента прве употребе за објекте. 

Исправка одбитка претходног пореза врши се за период који је једнак 
разлици између рокова из става 1. овог члана и периода у којем је обвезник 
испуњавао услове за остваривање права на одбитак претходног пореза. 

Изузетно од става 1. овог члана, обвезник не врши исправку одбитка 
претходног пореза у случају промета опреме за вршење делатности, као и у 
случају преноса имовине или дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) овог 
закона. 

У случају преноса из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона не прекидају се 
рокови из става 1. овог члана.  

Преносилац имовине из става 4. овог члана дужан је да достави стицаоцу 
неопходне податке за спровођење исправке из става 1. овог члана.  

Стицалац имовине из става 4. овог члана врши исправку одбитка 
претходног пореза који је за објекте и опрему за вршење делатности остварио 
преносилац имовине ако престане да испуњава услове за остваривање права на 
одбитак претходног пореза. 

Министар ближе уређује шта се сматра опремом и објектима за вршење 
делатности у смислу овог закона, као и начин спровођења исправке одбитка 
претходног пореза. 

 
 

VIII. ПОСЕБАН ПОСТУПАК ОПОРЕЗИВАЊА 
 

Мали порески обвезници 
 

Члан 33. 
Лице чији укупан промет добара и услуга, осим промета опреме и 

објеката за вршење делатности (у даљем тексту: укупан промет) у претходних 
12 месеци није већи од 4.000.000 динара, односно ако при отпочињању или у 
току обављања делатности процени да у наредних 12 месеци неће остварити 
укупан промет већи од 2.000.000 динара (у даљем тексту: мали обвезник), не 
обрачунава ПДВ за извршен промет добара и услуга. 

Мали обвезник нема право исказивања ПДВ у рачунима или другим 
документима, нема право на одбитак претходног пореза и није дужан да води 
евиденцију прописану овим законом. 

Мали обвезник, који је у претходних 12 месеци остварио или процењује 
да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 2.000.000 динара, 
може се определити за обавезу плаћања ПДВ на почетку календарске године 
подношењем пријаве за ПДВ (у даљем тексту: евиденциона пријава) прописане 
у складу са овим законом, надлежном пореском органу најкасније до 15. јануара 
текуће године. 

У случају из става 3. овог члана, обавеза плаћања ПДВ траје најмање две 
календарске године.  

По истеку рока из става 4. овог члана, обвезник може да поднесе захтев 
за престанак обавезе плаћања ПДВ надлежном пореском органу, најкасније до 
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15. јануара текуће године. 
 

Пољопривредници 
 

Члан 34. 
Обвезници пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и 

шумарства на основу катастарског прихода (у даљем тексту: 
пољопривредници), имају право на надокнаду по основу ПДВ (у даљем тексту: 
ПДВ надокнада), под условима и на начин одређен овим законом. 

ПДВ надокнада признаје се пољопривредницима који изврше промет 
пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга 
обвезницима.  

Ако пољопривредници изврше промет добара и услуга из става 2. овог 
члана, обвезник је дужан да обрачуна ПДВ надокнаду у износу од 5% на 
вредност примљених добара и услуга, о чему издаје документ за обрачун (у 
даљем тексту: признаница), као и да обрачунату ПДВ надокнаду исплати 
пољопривредницима у новцу (уплатом на текући рачун, рачун штедње или у 
готовом). 

Обвезници из става 3. овог члана имају право да одбију износ ПДВ 
надокнаде као претходни порез, под условом да су ПДВ надокнаду и вредност 
примљених добара и услуга платили пољопривреднику. 

Пољопривредник може да се на почетку календарске године определи за 
обавезу плаћања ПДВ, подношењем евиденционе пријаве прописане овим 
законом, надлежном пореском органу најкасније до 15. јануара текуће године, 
под условом да је у претходних 12 месеци остварио укупан промет 
пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга у 
износу већем од 2.000.000 динара. 

   У случају из става 5. овог члана, обавеза плаћања ПДВ траје најмање две 
календарске године.  

По истеку рока из става 6. овог члана, пољопривредник може да поднесе 
захтев за престанак обавезе плаћања ПДВ надлежном пореском органу, 
најкасније до 15. јануара текуће године. 

 
Туристичка агенција 

 
Члан 35. 

Туристичком агенцијом, у смислу овог закона, сматра се обвезник који 
путницима пружа туристичке услуге и у односу на њих иступа у своје име, а за 
организацију путовања прима добра и услуге других обвезника које путници 
непосредно користе (у даљем тексту: претходне туристичке услуге).  

Туристичке услуге које пружа туристичка агенција сматрају се, у смислу 
овог закона, јединственом услугом.  

Место вршења јединствене туристичке услуге утврђује се у складу са 
чланом 12. ст. 1. и 2. овог закона.  

Основица јединствене туристичке услуге коју пружа туристичка агенција 
је износ који представља разлику између укупне накнаде коју плаћа путник и 
стварних трошкова које туристичка агенција плаћа за претходне туристичке 
услуге, уз одбитак ПДВ који је садржан у тој разлици.  

У случајевима из члана 5. став 4. овог закона, као укупна накнада у 
смислу става 4. овог члана сматра се вредност из члана 18. овог закона.  
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Туристичка агенција може да утврди основицу у складу са ст. 4. и 5. овог 
члана за групе туристичких услуга или за све туристичке услуге пружене у току 
пореског периода. 

Туристичка агенција за туристичке услуге из става 1. овог члана не може 
да исказује ПДВ у рачунима или другим документима и нема право на одбитак 
претходног пореза на основу претходних туристичких услуга које су јој 
исказане у рачуну.  

 
Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети 

 
Члан 36. 

Обвезници који се баве прометом половних добара, укључујући половна 
моторна возила, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета, 
утврђују основицу као разлику између продајне и набавне цене добра (у даљем 
тексту: опорезивање разлике), уз одбитак ПДВ који је садржан у тој разлици. 

Основица из става 1. овог члана примењује се ако код набавке добара 
њихов испоручилац није дуговао ПДВ или је користио опорезивање разлике из 
става 1. овог члана.  

У случајевима из члана 4. став 4. овог закона, као продајна цена за 
израчунавање разлике сматра се вредност из члана 18. овог закона.  

Код промета добара из става 1. овог члана, обвезник не може исказивати 
ПДВ у рачунима или другим документима и нема право на одбитак претходног 
пореза. 
Министар ближе уређује шта се сматра уметничким делом, колекционарским 

добром и антиквитетом из става 1. овог члана. 
 

 
  
IX. ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА КОД ПРОМЕТА ДОБАРА И 

УСЛУГА 
 

Члан 37. 
Обвезник је дужан да:  
1) поднесе   евиденциону пријаву;  
2) издаје рачуне о извршеном промету добара и услуга;  
3) води евиденцију у складу са овим законом;  
4) обрачунава и плаћа ПДВ и подноси пореске пријаве. 
 

Евидентирање и брисање из евиденције обвезника ПДВ 
 

Члан 38. 
Обвезник који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи 

од 4.000.000 динара дужан је да, најкасније до истека првог рока за предају 
периодичне пореске пријаве, поднесе евиденциону пријаву надлежном 
пореском органу. 

Евиденциону пријаву подноси и обвезник који при отпочињању 
обављања делатности процени да ће у наредних 12 месеци остварити укупан 
промет већи од 4.000.000 динара, у року из става 1. овог члана. 

Надлежни порески орган обвезнику издаје потврду о извршеном 
евидентирању за ПДВ.  
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Обвезник је дужан да писмено обавести надлежни порески орган о 
изменама свих података из евиденционе пријаве, најкасније у року од пет дана 
од дана настанка измене.

Обвезник је дужан да наведе порески идентификациони број (у даљем 
тексту: ПИБ) у свим документима у складу са овим законом. 
 

Члан 39. 
На захтев обвезника из члана 33. став 3. и члана 34. став 5. овог закона за 

престанак обавезе плаћања ПДВ, надлежни порески орган спроводи поступак и 
издаје потврду о брисању из евиденције за ПДВ. 

Надлежни порески орган, по службеној дужности, а по спроведеном 
поступку, извршиће брисање обвезника из евиденције за ПДВ ако је обвезник 
остварио укупан промет у претходној календарској години у износу мањем од 
2.000.000 динара, о чему издаје потврду из става 1. овог члана. 

 
Члан 40. 

Пре брисања из регистра привредних субјеката, односно другог регистра 
у складу са законом (у даљем тексту: регистар) код органа надлежног за вођење 
регистра, обвезник који престане са обављањем делатности дужан је да, 
најкасније у року од 15 дана пре брисања из регистра надлежном пореском 
органу поднесе захтев за брисање из евиденције обвезника за ПДВ. 

Надлежни порески орган спроводи поступак и издаје потврду о брисању 
из евиденције за ПДВ.  

Орган надлежан за вођење регистра не може извршити брисање 
обвезника из регистра без потврде из става 2. овог члана. 

Потврда из члана 38. став 3. и члана 39. овог закона и из става 2. овог 
члана садржи следеће податке:  

1) назив и адресу обвезника;  
2) датум издавања потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, односно 
брисању из евиденције за ПДВ;  
3) ПИБ;  
4) датум отпочињања обављања делатности, евидентирања за ПДВ, 
односно датум брисања из евиденције за ПДВ.  
Надлежни порески орган води евиденцију о свим обвезницима којима су 

издате потврде из става 4. овог члана.  
 

Члан 41. 
Министар прописује образац евиденционе пријаве и поступак 

евидентирања и брисања из евиденције обвезника за ПДВ. 
 

Издавање рачуна 
 

Члан 42. 
Обвезник је дужан да изда рачун или други документ који служи као 

рачун (у даљем тексту: рачун) за сваки промет добара и услуга другим 
обвезницима. 

Обавеза издавања рачуна из става 1. овог члана постоји и ако обвезник 
наплати накнаду или део накнаде пре него што је извршен промет добара и 
услуга (авансно плаћање), с тим што се у коначном рачуну одбијају авансна 
плаћања у којима је садржан ПДВ.  
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Рачун нарочито садржи следеће податке:  
1) назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна;  
2) место и датум издавања и редни број рачуна;  
3) назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна;  
4) врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга;  
5) датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;  
6) износ основице;  
7) пореску стопу која се примењује;  
8) износ ПДВ који је обрачунат на основицу;  
9) напомену о пореском ослобођењу. 
Рачун се издаје у најмање два примерка, од којих један задржава 

издавалац рачуна, а остали се дају примаоцу добара и услуга.  
 

Члан 43. 
Рачун из члана 42. став 1. овог закона је и документ о обрачуну који 

издаје обвезник као прималац добара и услуга, којим се обрачунава накнада за 
промет добара и услуга, ако:  

1) обвезник - прималац добара и услуга има право да искаже ПДВ у 
рачуну;  
2) између обвезника који издаје и обвезника који прима документ о 
обрачуну постоји сагласност да обрачун промета добара и услуга изврши 
прималац добара и услуга;  
3) је документ о обрачуну достављен обвезнику који је испоручио добра 
или услугу;  
4) се обвезник који је испоручио добра и услуге писмено сагласио са 
исказаним ПДВ.  
 

Члан 44. 
Ако обвезник у рачуну за испоручена добра и услуге искаже већи ПДВ 

од оног који у складу са овим законом дугује, дужан је да тако исказан ПДВ 
плати, док у новом рачуну не исправи износ ПДВ. 

Код исправке рачуна, у складу са овим законом, примењује се члан 21. 
став 7. овог закона. 

Лице које искаже ПДВ у рачуну или неком другом документу, а није 
обвезник ПДВ или није извршило промет добара и услуга или нема право да 
искаже ПДВ, дугује исказани ПДВ. 

 
Члан 45. 

Министар ближе уређује у којим случајевима нема обавезе издавања 
рачуна или могу да се изоставе поједини подаци у рачуну, односно да се 
предвиде додатна поједностављења у вези са издавањем рачуна.  

 
Обавеза вођења евиденције 

 
Члан 46. 

Обвезник је дужан да, ради правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, 
води евиденцију која обезбеђује вршење контроле.  

Министар ближе уређује облик, садржину и начин вођења евиденције.  
 

Члан 47. 
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Обвезник је дужан да чува евиденцију из члана 46. овог закона најмање 
10 година по истеку календарске године на коју се евиденција односи. 
 

Порески период, подношење пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ 
 

Члан 48. 
Порески период за који се обрачунава ПДВ, предаје пореска пријава и 

плаћа ПДВ је календарски месец за обвезника који је у претходних 12 месеци 
остварио укупан промет већи од 20.000.000 динара или процењује да ће у 
наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 20.000.000 динара.  

Порески период за који се обрачунава ПДВ, предаје пореска пријава и 
плаћа ПДВ је календарско тромесечје за обвезника који је у претходних 12 
месеци остварио укупан промет мањи од 20.000.000 динара или процењује да ће 
у наредних 12 месеци остварити укупан промет мањи од 20.000.000 динара.  

За обвезника из става 2. овог члана који  у календарском тромесечју 
оствари укупан промет већи од 20.000.000 динара, порески период је 
календарски месец почев од месеца по истеку календарског тромесечја. 

Обвезник из става 2. овог члана, може да поднесе надлежном пореском 
органу захтев за промену пореског периода у календарски месец, најкасније до 
15. јануара текуће календарске године.  

Одобрени порески период из става 3. овог члана траје најмање 12 месеци. 
За обвезнике који први пут започну обављање делатности у текућој 

календарској години, за текућу и наредну календарску годину порески период је 
календарски месец.  

 
Члан 49. 

Обвезник је дужан да обрачунава ПДВ за одговарајући порески период 
на основу промета добара и услуга у том периоду, ако је за њих, у складу са 
чланом 16. овог закона настала пореска обавеза, а обвезник је истовремено и 
порески дужник. 

При обрачуну ПДВ узимају се у обзир и исправке из члана 21. и члана 
44. став 1. овог закона.  

ПДВ обрачунат у складу са ст. 1. и 2. овог члана умањује се за износ 
претходног пореза у складу са чл. 28, 30. и 34. овог закона.  

Код обрачуна износа претходног пореза из става 3. овог члана узимају се 
у обзир и исправке из чл. 31. и 32. овог закона.  

ПДВ код увоза одбија се од ПДВ у пореском периоду у којем је плаћен.  
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, у случају превоза путника 

аутобусима, који врше страни обвезници ако се прелази државна граница, 
надлежни царински орган обрачунава ПДВ за сваки превоз (у даљем тексту: 
појединачно опорезивање превоза), под условом узајамности. 
 

Члан 50. 
Обвезник подноси пореску пријаву надлежном пореском органу на 

прописаном обрасцу, у року од 10 дана по истеку пореског периода.  
Обвезник подноси пореску пријаву независно од тога да ли у пореском 

периоду има обавезу плаћања ПДВ.  
Пореску пријаву дужни су да поднесу и порески дужници из члана 10. 

став 1. тач. 2) и 3) и члана 44. став 3. овог закона. 
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Пореска пријава из става 3. овог члана подноси се за порески период у 
којем је настала обавеза по основу ПДВ, у року из става 1. овог члана. 

 
Члан 51. 

Обвезник је дужан да за сваки порески период плати ПДВ који је једнак 
позитивној разлици између укупног износа пореске обавезе и износа преходног 
пореза, у року за подношење пореске пријаве из члана 50. став 1. овог закона. 

      Обавеза плаћања ПДВ односи се и на пореске дужнике из члана 10. став 1. 
тач. 2) и 3) и члана 44. став 3. овог закона. 
 

X. ПОВРАЋАЈ, РЕФАКЦИЈА И РЕФУНДАЦИЈА ПОРЕЗА  
 

Повраћај пореза 
 

Члан 52. 
Ако је износ претходног пореза већи од износа пореске обавезе, обвезник 

има право на повраћај разлике.  
Ако се обвезник не определи за повраћај из става 1. овог члана, разлика 

се признаје као порески кредит. 
Порески обвезник може да тражи повраћај неискоришћеног износа 

пореског кредита из става 2. овог члана подношењем захтева, најраније истеком 
рока за подношење пореске пријаве за текући порески период. 

Повраћај из ст. 1. и 3. овог члана врши се најкасније у року од 45 дана, 
односно у року од 15 дана за обвезнике који претежно врше промет добара у 
иностранство, по истеку рока за предају пореске пријаве, односно од дана 
подношења захтева из става 3. овог члана.  

Влада Републике Србије прописује критеријуме на основу којих се 
утврђује шта се, у смислу овог закона, сматра претежним прометом добара у 
иностранство. 

Министар ближе уређује поступак остваривања права на повраћај ПДВ, 
као и поступак и услове за повраћај ПДВ уместо пореског кредита.. 
 
 

Рефакција ПДВ страном обвезнику 
 

Члан 53. 
Право на рефакцију ПДВ, под условом узајамности, на основу поднетог 

захтева, има страни обвезник који излаже на сајмовима у Републици, по 
условима: 

1) да у Републици не врши промет добара и услуга; 
2) да је платио рачун. 
 Уз захтев из става 1. овог члана страни обвезник подноси потврду 

надлежног пореског органа земље у којој је регистрован као обвезник ПДВ. 
Рефакција ПДВ страном обвезнику може се извршити за добра која му се 

испоручују, односно за услуге које му се пружају у Републици, и то за: 
1) изнајмљивање, уређење, израду и поправку изложбеног простора; 
2) добра потребна за уређење изложбеног простора; 
3) електричну енергију, воду, плин, грејање, хлађење, телефонске и 

телекомуникационе прикључке, за потребе изложбеног простора; 
4) паркирање; 
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5) услуге смештаја. 
 

Хуманитарне организације 
 

Члан 54. 
Право на рефакцију ПДВ, на основу поднетог захтева, имају 

организације регистроване за хуманитарну делатност, за добра која им се 
испоручују у Републици, под условом да:  

1) је промет добара опорезив; 
2) је ПДВ за испоручена добра исказан у рачуну, у складу са чланом 42. 
овог закона, као и да је рачун плаћен; 
3) су набављена добра отпремљена у иностранство, где се користе у 
хуманитарне, добротворне или образовне сврхе. 
 

Традиционалне цркве и верске заједнице 
 

Члан 55. 
Право на рефакцију ПДВ, на основу поднетог захтева, имају 

традиционалне цркве и верске заједнице – Српска православна црква, Исламска 
заједница, Католичка црква, Словачка Евангеличка црква а.в, Јеврејска 
заједница, Реформаторска хришћанска црква и Евангелистичка хришћанска 
црква а.в. (у даљем тексту: традиционалне цркве и верске заједнице), за добра 
која им се испоручују у Републици или која увозе, као и за услуге које им се 
пружају, а који су непосредно повезани са верском делатношћу, под условом да 
је: 

1) промет добара и услуга, односно увоз добара опорезив; 
2) ПДВ за испоручена добра, односно пружене услуге исказан у рачуну, 
у складу са чланом 42. овог закона, као и да је рачун плаћен, односно да 
је ПДВ који се дугује по основу увоза добара претходно плаћен. 
 

Рефакција ПДВ дипломатским и конзуларним представништвима и 
међународним организацијама 

 
 

Члан 55а 
Ако се дипломатско, односно конзуларно представништво или 

међународна организација, односно лице из члана 24. став 1. тачка 16) овог 
закона не определи да изврши набавку или увоз добара, односно прими услуге, 
намењене њиховим службеним, односно личним потребама, уз пореско 
ослобођење, има право на рефакцију ПДВ. 

Право на рефакцију ПДВ, на основу поднетог захтева, а под условима 
који су овим законом прописани за остваривање пореског ослобођења, лица из 
става 1. овог члана могу да остваре ако: 

1) су испоруке или увоз добара, односно пружене услуге опорезиве ПДВ; 
2) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са овим 
законом, и ако је рачун плаћен, односно ако је ПДВ који се дугује по 
основу увоза добара плаћен; 
3) је укупна вредност добара или услуга, исказана у рачуну, односно 

вредност добара исказана у царинском документу, већа од 50 ЕUR, 
без ПДВ, осим за набавку горива за моторна возила. 
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Рефакција ПДВ страном држављанину 
 

Члан 56. 
На захтев страног држављанина који није обвезник и нема пребивалиште 

у Републици извршиће се рефакција ПДВ под условима из члана 24. став 1. 
тачка 4) овог закона. 

 
 

Рефундација ПДВ купцу првог стана 
 

Члан 56а 
Право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана, на основу поднетог 

захтева, има физичко лице – пунолетни држављанин Републике, са 
пребивалиштем на територији Републике, који купује први стан (у даљем 
тексту: купац првог стана).      

Купац првог стана може да оствари рефундацију ПДВ из става 1. овог 
члана, под следећим условима: 

1) да од 1. јула 2006. године до дана овере уговора о купопродаји на  
основу којег стиче први стан није имао у својини, односно сусвојини 
стан на територији Републике; 
2) да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена продавцу. 
Право на рефундацију ПДВ из става 1. овог члана може се остварити за 

стан чија површина за купца првог стана износи до 40 м2, а за чланове његовог 
породичног домаћинства до 15 м2 по сваком члану који није имао у својини, 
односно сусвојини стан на територији Републике у периоду из става 2. тачка 1) 
овог члана. 

Ако купац првог стана купује стан површине која је већа од површине за 
коју у складу са ставом 3. овог члана има право на рефундацију ПДВ, право на 
рефундацију ПДВ може да оствари до износа који одговара површини стана из 
става 3. овог члана. 

Породичним домаћинством купца првог стана, у смислу става 3. овог 
члана, сматра се заједница живота, привређивања и трошења прихода купца 
првог стана, његовог супружника, купчеве деце, купчевих усвојеника, деце 
његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих родитеља, 
његових усвојитеља, родитеља његовог супружника, усвојитеља купчевог 
супружника, са истим пребивалиштем као купац првог стана. 

Право на рефундацију ПДВ из става 1. овог члана нема: 
1) купац стана који је остварио рефундацију ПДВ по основу куповине 
првог стана; 

             2) члан породичног домаћинства купца првог стана за којег је купац 
првог   стана     остварио     рефундацију    ПДВ,     у    случају када тај 
члан породичног домаћинства купује стан; 
3) купац стана који је   стекао први     стан без      обавезе    продавца 
да за промет тог стана плати порез на пренос апсолутних права по основу 
куповине првог стана у складу са законом којим се уређују порези на 
имовину; 
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4) члан породичног домаћинства купца стана који је стекао први стан без 
обавезе продавца да за промет тог стана плати порез на пренос 
апсолутних права по основу куповине првог стана у складу са законом 
којим се уређују порези на имовину, а за кога је остварено то пореско 
ослобођење. 
Надлежни порески орган, по спроведеном поступку, доноси решење о 

рефундацији ПДВ купцу првог стана. 
 Надлежни порески орган води евиденцију о купцима првог стана и 
члановима породичних домаћинстава купаца првог стана за које су купци првог 
стана остварили рефундацију ПДВ, као и о износу остварене рефундације ПДВ. 
 

Члан 57. 
Начин рефакције и  рефундације пореза из чл. 53-56а овог закона, као и 

шта се  сматра  добрима  и  услугама  непосредно  повезаним  са  верском 
делатношћу у смислу члана 55. овог закона ближе уређује министар. 
 
 

XI. ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ЗА УВОЗ ДОБАРА 
  

Члан 58. 
На ПДВ при увозу добара примењују се царински прописи, ако овим 

законом није друкчије одређено. 
 

Члан 59. 
За обрачун и наплату ПДВ при увозу добара надлежан је царински орган 

који спроводи царински поступак, ако овим законом није друкчије одређено. 
 

XII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 60. 
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 

обвезник - правно лице, ако: 
1) не испуни овим законом прописане обавезе (члан 10. став 2); 
2) не исправи износ ПДВ који дугује или не обрачуна ПДВ у случају 
измене пореске основице (члан 21); 
3) користи право на одбитак претходног пореза, а за то не поседује 
потребну документацију (члан 28. став 2); 
4) одбије претходни порез за испоруку добара и пружање услуга, а на то 
нема право (члан 29. став 1); 
5) не исправи одбитак претходног пореза (члан 31); 
6) не изврши исправку одбитка претходног пореза за опрему и објекте за 
вршење делатности (члан 32. ст. 1 - 3); 
7) не пружи стицаоцу неопходне податке за усклађивање претходног 
пореза (члан 32. став 5); 
8) искаже ПДВ на рачуну или другом документу или одбије претходни 
порез, а није имао на то право (члан 33. став 2. и члан 35. став 7); 
9) одбије износ ПДВ надокнаде као претходни порез, а ПДВ надокнаду и 
вредност примљених добара и услуга није платио (члан 34. став 4); 
10) не изда рачун (члан 37. тачка 2) и члан 42); 
11) не води прописану евиденцију (члан 37. тачка 3) и члан 46); 
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12) не обрачуна ПДВ (члан 37. тачка 4) и члан 49); 
13) не плати ПДВ у прописаном року (члан 37. тачка 4) и члан 51); 
14) не преда евиденциону пријаву у прописаном року (члан 38. став 1. и 
члан 63); 
15) не обавести Пореску управу о изменама података у својој 
евиденционој пријави или о престанку обављања делатности (члан 38. 
став 4. и члан 40. став 1);  
16) не наведе ПИБ у свим документима које прописује овај закон (члан 
38. став 5); 
17) не чува евиденцију у прописаном року (члан 47).  
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара. 
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном 

казном од 12.500 до 500.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се обвезник - физичко лице 

новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара. 
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај 

одговорно лице у суду, органу јединице локалне самоуправе, адвокатској 
комори, професионалном удружењу, као и другом органу или организацији 
надлежној за упис у регистар, ако без потврде из члана 40. став 3. овог закона 
изврши брисање обвезника из регистра. 

 
Члан 60а 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
порески дужник – правно лице које није обвезник, ако не плати ПДВ у 
прописаном року (члан 51. став 2). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се порески дужник – 
предузетник који није обвезник новчаном казном од 12.500 до 500.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се порески дужник – физичко 
лице које није обвезник новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара. 

 
 

XIII. ПРЕЛАЗНИ РЕЖИМ 
 
Члан 61. 

Влада Републике Србије уредиће извршавање овог закона на територији 
Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета 
безбедности ОУН број 1244. 

 
 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 62. 

Одредбе овог закона примењују се на сав промет добара и услуга и увоз 
добара, који се врше од 1. јануара 2005. године. 

Ако је обвезник за издате рачуне или примљене авансе закључно са 31. 
децембром 2004. године, платио порез на промет, а промет добара, односно 
услуга је настао од 1. јануара 2005. године, може да умањи пореску обавезу по 
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основу пореза на додату вредност за испоручена добра и услуге у пореском 
периоду, за износ плаћеног пореза на промет. 

Ако се добра или услуге испоручују у деловима у смислу члана 14. став 
4. и члана 15. став 3. овог закона, одредбе овог закона примењују се на онај део 
промета добара и услуга извршен од 1. јануара 2005. године, а одредбе закона 
којим се уређује порез на промет на део који је извршен закључно са 31. 
децембром 2004. године.  

Порески обвезник је дужан да сачини списак издатих рачуна и 
примљених аванса из става 2. овог члана и списак достави надлежном пореском 
органу најкасније до 15. јануара 2005. године.  

 
Члан 63. 

Лице које је у 12 месеци који претходе дану подношења евиденционе 
пријаве из члана 37. тачка 1) овог закона остварило или процењује да ће у 
наредних 12 месеци остварити укупан промет производа и услуга већи од 
2.000.000 динара, обавезно је да надлежном пореском органу поднесе 
евиденциону пријаву за ПДВ најкасније до 30. септембра 2004. године.  

Лице које је у 12 месеци који претходе дану подношења евиденционе 
пријаве из става 1. овог члана остварило или процењује да ће у наредних 12 
месеци остварити укупан промет производа и услуга већи од 1.000.000 динара, 
може надлежном пореском органу да поднесе евиденциону пријаву најкасније 
до 30. септембра 2004. године. 

 
Члан 64. 

Лица која су обвезници ПДВ у складу са овим законом, дужна су да на 
дан 31. децембра 2004. године изврше попис затечених залиха дуванских 
прерађевина, алкохолних пића, кафе, моторног бензина, дизел горива и лож-
уља, намењених даљем промету и утврде износ пореза на промет производа 
садржаног у тим залихама који је обрачунат при набавци, а који је плаћен преко 
куповне цене или при увозу.  

Утврђени износ пореза из става 1. овог члана, обвезник може да користи 
као претходни порез, у складу са одредбама овог закона, ако те производе 
користи за вршење промета добара и услуга, а има право на одбитак претходног 
пореза. 

Одбитак претходног пореза из става 2. овог члана може се остварити у 
износу који одговара сразмерно извршеном промету добара и услуга у наредним 
пореским периодима. 

Обвезник нема право на повраћај утврђеног износа пореза на промет из 
става 1. овог члана.  

Пописне листе из става 1. овог члана, као и списак добављача, односно 
увозних царинских декларација за производе из става 1. овог члана, обвезник је 
дужан да достави надлежном пореском органу најкасније до 15. јануара 2005. 
године.  

Министар ближе уређује начин остваривања права на одбитак пореза на 
промет као претходног пореза. 

 
Члан 65. 

Лица која су обвезници ПДВ у складу са овим законом дужна су да на 
дан 31. децембра 2004. године изврше попис новоизграђених грађевинских 
објеката и грађевинских објеката чија је изградња у току.  
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Новоизграђени грађевински објекти који до 31. децембра 2004. године 
нису испоручени или нису плаћени, опорезују се у складу са законом којим се 
уређују порези на имовину. 

За грађевински објекат чија је изградња у току, а који се испоручује од 1. 
јануара 2005. године, утврђује се вредност на дан 31. децембра 2004. године и 
опорезује се у складу са законом којим се уређују порези на имовину. 

Вредност објекта из става 3. овог члана настала од 1. јануара 2005. 
године, опорезује се у складу са овим законом. 

Пописне листе из става 1. овог члана обвезник је дужан да достави 
надлежном пореском органу најкасније до 15. јануара 2005. године.  

 
 

Члан 66. 
На обавезе обрачунавања и плаћања пореза на промет производа и услуга 

настале до 31. децембра 2004. године примењује се Закон о порезу на промет 
("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02 и 70/03). 

 
Члан 67. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о порезу на 
додату вредност ("Службени лист СРЈ", бр. 74/99, 4/00, 9/00, 69/00 и 70/01). 

1. јануара 2005. године престаје да важи Закон о порезу на промет 
("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02 и 70/03) и прописи донети на 
основу тог закона, с тим што ће се Уредба о начину евидентирања промета 
преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса 
("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04 и 31/04) и прописи донети 
на основу те уредбе примењивати до почетка примене закона којим ће се 
уредити увођење и евидентирање промета преко фискалних каса. 

 
 

Члан 68. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године, осим 
одредаба члана 37. тачка 1), члана 63. и одредаба овог закона које садрже 
овлашћења за доношење подзаконских аката, које ће се примењивати од дана 
ступања на снагу овог закона.  

  
                     Одредбе Закона о изменама и допунама Закона 
                                   о порезу на додату вредност 
                            («Службени гласник РС», бр. 61/05) 
                                 које нису ушле у печишћен текст     
 

Члан 30. 
Лица која обављају промет добара и услуга из члана 25. став 2. тачка 7) 

Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 86/04) 
за која је министарство надлежно за послове здравља платило ПДВ, за добра 
која су предмет уговора о донацији и хуманитарној помоћи, имају право на 
рефундацију ПДВ плаћеног при набавци добара у Републици, односно при 
увозу, од 1. јануара 2005. године до ступања на снагу овог закона. 

Право на рефундацију ПДВ плаћеног при набавци добара и услуга у 
Републици, односно при увозу добара, у роковима из става 1. овог члана, имају 
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и традиционалне цркве и верске заједнице за добра и услуге који су непосредно 
повезани са верском делатношћу. 

Министар надлежан за послове финансија ближе одређује поступак 
остваривања права на рефундацију ПДВ, као и шта се сматра добрима и 
услугама непосредно повезаним са верском делатношћу, у смислу овог члана.  

 
Члан 31. 

Одредбе члана 14. овог закона у делу који се односи на поделу 
претходног пореза и начин утврђивања сразмерног пореског одбитка примењује 
се од 1. октобра 2005. године, а у делу који се односи на исправку сразмерног 
пореског одбитка од 1. јануара 2006. године.  

 
Одредбе Закона о изменама и допунама 
Закона о порезу на додату вредност 
(«Службени гласник РС», бр. 61/07) 
које нису ушле у пречишћен текст 

 
Члан 25. 

Обвезник који је у 2007. години остварио укупан промет добара и услуга, 
осим промета опреме и објеката за вршење делатности (у даљем тексту: укупан 
промет), мањи од 2.000.000 динара, за промет добара и услуга који врши од 1. 
јануара 2008. године не обрачунава и не плаћа ПДВ. 

 
Члан 26. 

Обвезник који је у 2007. години остварио укупан промет већи од 
2.000.000 динара, а мањи од 4.000.000 динара, може да се определи за обавезу 
обрачунавања и плаћања ПДВ ако надлежном пореском органу достави писмено 
обавештење у року за подношење пореске пријаве за последњи порески период 
2007. године. 

Писмено обавештење из става 1. овог члана садржи податке о: 
1) називу, адреси и ПИБ –у обвезника; 
2) месту и датуму обавештења; 
3) износу оствареног промета у 2007. години. 
Обвезник из става 1. овог члана који није доставио писмено 

обавештење надлежном пореском органу у року из става 1. овог члана, за 
промет добара и услуга који врши од 1. јануара 2008. године не обрачунава и не 
плаћа ПДВ. 
 

Члан 27. 
 Обвезник из члана 25. и члана 26. став 3. овог закона дужан је да са 
стањем на дан 31. децембра 2007. године изврши попис добара при чијој је 
набавци остварио право на одбитак претходног пореза, и то: 

1) залиха добара набављених од 1. јануара 2005. године; 
2) опреме и објеката за вршење делатности за које на дан 1. јануара 

   2008. године постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза; 
3) добара, осим добара из тач. 1) и 2) овог става, набављених од дана 
ступања на снагу овог закона. 

 Обвезник из става 1. овог члана дужан је да утврди износ оствареног 
одбитка претходног пореза за добра из става 1. тач. 1) и 3) овог члана, да 
изврши исправку одбитка претходног пореза за добра из става 1. тачка 2) овог 
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члана и да за та добра утврди износ исправљеног одбитка претходног пореза у 
складу са законом. 
 Пописне листе из става 1. овог члана обвезник је дужан да достави 
надлежном пореском органу најкасније до 20. јануара 2008. године. 
 Утврђени износ оствареног одбитка претходног пореза и износ 
исправљеног одбитка претходног пореза из става 2. овог члана, обвезник је 
дужан да плати до 20. фебруара 2008. године. 
 Министар надлежан за послове финансија ће уредити садржину 
пописних листи из става 1. овог члана, као и начин утврђивања износа 
оствареног одбитка претходног пореза из става 2. овог члана. 
 

Члан 28. 
 Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
обвезник – правно лице, ако: 

1) не утврди износ оствареног и износ исправљеног одбитка претходног 
пореза (члан 27. став 2. овог закона); 
2) не достави пописне листе у прописаном року (члан 27. став 3. овог 
закона); 
3) не плати утврђени износ оствареног и износ исправљеног 
одбитка претходног пореза у прописаном року (члан 27. став 4. овог 
закона). 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 дианра. 
 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се обвезник – предузетник 
новчаном казном од 12.500 до 500.000 дианра. 
 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се обвезник – физичко лице 
новчаном казном од 5.000 до 50.000 дианра. 
 

Члан 29. 
 Право на рефундацију ПДВ из члана 22. овог закона може се остварити 
само на основу уговора о купопродаји стана овереног после ступања на снагу 
овог закона. 
 

Члан 30. 
 Пропис из члана 27. став 5. овог закона министар надлежан за послове 
финансија донеће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 31. 
 Одредбе члана 11, члана 12. став 2, члана 14. ст. 1. и 2. и члана 15. овог 
закона примењиваће се од 1. јануара 2008. године. 
 

Члан 32. 
 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику Републике Србије». 
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Z A K O N 

O FISKALNIM KASAMA 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Predmet ure|ivawa 

^lan 1. 

Ovim zakonom ure|uje se evidentirawe svakog pojedina~no 
ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedina~no izvr{ene 
usluge fizi~kim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom 
memorijom ili fiskalnog {tampa~a (u daqem tekstu: fiskalna kasa), 
tehni~ke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase, fiskalni dokumenti 
fiskalne kase, evidentirawe prometa, otklawawe gre{aka, resetovawe 
fiskalne kase, stavqawe u promet fiskalne kase, fiskalizacija, 
servisirawe i popravka fiskalne kase, kontrola tehni~kih i funkcionalnih 
karakteristika fiskalne kase, kontrola evidentirawa prometa preko 
fiskalne kase i kontrola rada ovla{}enog servisa. 

Fiskalna kasa 

^lan 2. 

Fiskalna kasa je ure|aj za registrovawe podataka o vrednosti 
prodatog dobra i izvr{ene usluge (u daqem tekstu: promet) unetih u wenu 
bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani na~in saop{tavaju 
kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentirawe na 
kontrolnoj traci fiskalne kase, wihovo periodi~no evidentirawe u 
fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formirawe i {tampawe fiskalnih 
dokumenata. 

Fiskalna kasa obavezno ima programsku, operativnu i fiskalnu 
memoriju. 

Programska memorija ima softver, koji je za{ti}en od izmena 
ili brisawa, a koji koristi standardne funkcije za evidentirawe prometa 
dobara i usluga, upravqawe radom {tampa~a, ekrana i upisom podataka u 
fiskalnu memoriju. 

Operativna memorija sadr`i bazu podataka o dobrima i 
uslugama i evidentiranim podacima o pojedina~nom prometu dobara i usluga. 

Baza podataka operativne memorije iz stava 4. ovog ~lana, 
obavezno sadr`i jednozna~no i nedvosmisleno identifikovan naziv dobra 
ili usluge, cenu jedinice mere, naziv jedinice mere i oznaku propisane 
poreske stope. 

Specifikacija poreskih stopa predstavqa vezu oznaka poreskih 
stopa sa vrednostima poreskih stopa u procentima. 
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Fiskalni dokumenti su fiskalni ise~ak, dnevni izve{taj, 
periodi~ni izve{taj i presek stawa, koji u sebi sadr`e fiskalni logo. 

Fiskalni logo se sastoji od ~etiri ocila razdvojenih krstom 
ispisanih u kvadratu dimenzija ne mawih od 5 mm h 5 mm i ne ve}ih od 7 
mm h 7 mm, kojim se na jedinstven na~in ozna~ava evidentirawe prometa 
preko fiskalne kase u Republici Srbiji. 

Svi otisci fiskalnih dokumenata se bele`e na kontrolnoj 
traci fiskalne kase (u daqem tekstu: kontrolna traka). 

Tipovi reseta jesu: brisawe evidentiranih podataka u 
operativnoj memoriji; brisawe baze podataka u operativnoj memoriji; 
brisawe celokupnog sadr`aja operativne memorije; intervencija na 
deblokadi softvera bez brisawa evidentiranih podataka, baze podataka i 
celokupnog sadr`aja operativne memorije. 

Zadavawe komandi elektronskoj registar kasi sa fiskalnom 
memorijom vr{i se pomo}u tastature. 

Zadavawe komandi fiskalnom {tampa~u vr{i se pomo}u 
definisanog interfejsa fiskalne kase. 

Obaveza evidentirawa prometa preko fiskalne kase 

^lan 3. 

Lice koje je upisano u odgovaraju}i registar za promet dobara 
na malo, odnosno za pru`awe usluga fizi~kim licima, du`no je da vr{i 
evidentirawe svakog pojedina~no ostvarenog prometa preko fiskalne kase. 

Obaveza iz stava 1. ovog ~lana postoji i u slu~aju kada se 
usluga pru`a fizi~kom licu, a naknadu za pru`ene usluge snosi pravno lice, 
odnosno preduzetnik, i to nezavisno od na~ina pla}awa (gotovina, ~ek, 
kartica i bezgotovinsko pla}awe). 

Obaveza iz st. 1. i 2. ovog ~lana ne odnosi se na 
poqoprivrednog proizvo|a~a i vlasnika samostalne zanatske radwe koji na 
pija~nim tezgama i sli~nim objektima prodaju poqoprivredne proizvode, 
odnosno sopstvene proizvode zanatstva i doma}e radinosti, kao i na 
bankarske organizacije, osiguravaju}e organizacije, PTT i javna preduze}a 
koja naknadu za prodata dobra, odnosno pru`ene usluge fizi~kim licima 
napla}uju ispostavqawem ra~una o obra~unu potro{we preko mernih 
instrumenata (grejawe, gas, telefon, elektri~na energija, voda i dr.). 

Izuzetno od st. 1 - 3. ovog ~lana, Vlada Republike Srbije (u 
daqem tekstu: Vlada) mo`e, polaze}i od tehni~kih i funkcionalnih 
karakteristika fiskalne kase i specifi~nosti odre|ene delatnosti, na 
zajedni~ki predlog ministarstva nadle`nog za poslove finansija (u daqem 
tekstu: ministarstvo finansija) i ministarstva nadle`nog za poslove 
trgovine (u daqem tekstu: ministarstvo trgovine), odrediti i druge 
delatnosti kod ~ijeg obavqawa ne postoji obaveza evidentirawa prometa 
preko fiskalne kase u smislu st. 1. i 2. ovog ~lana. 
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Lice na koje se ne odnosi obaveza evidentirawa prometa u 
smislu stava 3. ovog ~lana, kao i lice koje je oslobo|eno od obaveze 
evidentirawa prometa preko fiskalne kase aktom Vlade iz stava 4. ovog 
~lana, a istovremeno obavqa i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno 
oslobo|ene od obaveze evidentirawa prometa preko fiskalne kase, du`no je 
da svaki pojedina~ni promet kod obavqawa tih delatnosti evidentira preko 
fiskalne kase. 

Obveznikom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje je u 
obavezi da evidentira svaki pojedina~no ostvareni promet preko fiskalne 
kase u skladu sa ovim zakonom (u daqem tekstu: obveznik). 

II. TEHNI^KE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE 
FISKALNE KASE I DODATNA OPREMA FISKALNE KASE 

Tehni~ke i funkcionalne karakteristike fiskalne 
kase 

^lan 4. 

Fiskalna kasa mora da: 

1) ima svoj program (softver) koji je za{ti}en od izmena ili 
brisawa, a koji koristi standardne funkcije za evidentirawe prometa 
dobara i usluga, upravqawe radom {tampa~a, ekrana i upisom podataka u 
fiskalnu memoriju; 

2) omogu}i {tampawe fiskalnog loga iz ~lana 2. stav 8. ovog 
zakona, iskqu~ivo na fiskalnim dokumentima; 

3) obezbedi o~itavawe evidentiranog prometa prema 
standardnim vremenskim jedinicama (dan, mesec, godina, sat i minut); 

4) obezbedi {tampawe evidentiranih podataka iz fiskalne i 
operativne memorije zadavawem komandi preko tastature; 

5) obezbedi ~uvawe evidentiranih podataka u fiskalnoj 
memoriji i {tampawe na kontrolnoj traci; 

6) obezbedi evidentirawe prometa na fiskalnom ise~ku 
fiskalne kase; 

7) obezbedi evidentirawe vrednosti dobara, odnosno usluga u 
dinarima zaokru`ivawem na drugu decimalu; 

8) obezbedi mogu}nost testirawa radi provere ispravnosti 
fiskalne kase i fiskalne memorije, kao i funkcije koje su u vezi sa wima; 

9) obezbedi mogu}nost da se svaka zapo~eta, a prekinuta 
operacija (prekid napajawa, kvar {tampa~a, kvar dela ure|aja i sl.), posle 
otklawawa uzroka prekida nastavi, osim kada se radi o kvaru procesora 
ili memorije; 

10) obezbedi operativnu memoriju u koju se unosi baza podataka; 

11) omogu}i fizi~ku za{titu nepovredivosti podataka koji se 
~uvaju u fiskalnoj memoriji; 
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12) obezbedi da se fiskalna kasa ne mo`e koristiti ako je 
neki od funkcionalnih delova neispravan, nedostaje ili ne ispuwava uslove 
u pogledu funkcionalnih i tehni~kih zahteva; 

13) omogu}i uno{ewe u fiskalnu memoriju datuma i vremena 
stavqawa fiskalne kase u eksploataciju i da uno{ewe datuma i vremena 
ima logi~ku kontrolu (datum i vreme ne mogu biti stariji od datuma i 
vremena uvo|ewa fiskalne kase u eksploataciju, novouneti datum i vreme ne 
mogu biti stariji od datuma i vremena za koje je ve} ura|en dnevni izve{taj 
i sl.); 

14) omogu}i kupcu dobra, odnosno korisniku usluge vizuelno 
pra}ewe evidentirawa podataka, uz istovremeno vizuelno pra}ewe 
evidentirawa podataka od strane lica koje unosi podatke; 

15) onemogu}i stornirawe evidentiranog prometa za koji je 
izdat fiskalni ise~ak; 

16) onemogu}i daqi unos podataka ako se istovremeno ne mo`e 
vr{iti {tampawe podataka na fiskalnom ise~ku i kontrolnoj traci; 

17) onemogu}i brisawe podataka o evidentiranom prometu iz 
operativne memorije bez skidawa plombe od momenta formirawa prvog 
fiskalnog ise~ka u teku}em periodu do momenta formirawa dnevnog 
izve{taja za teku}i period; 

18) omogu}i brisawe podataka o evidentiranom prometu iz 
operativne memorije bez skidawa plombe od momenta izrade dnevnog 
izve{taja za prethodni period do momenta po~etka narednog perioda ili 
momenta formirawa prvog fiskalnog ise~ka u narednom periodu; 

19) omogu}i automatski upis podataka u fiskalnu memoriju; 

20) onemogu}i brisawe ili zamenu podataka o ve} 
programiranim dobrima ili uslugama u bazi podataka fiskalne kase, osim 
cene jedinice mere, od momenta formirawa prvog fiskalnog ise~ka u 
teku}em periodu do momenta izrade dnevnog izve{taja za teku}i period; 

21) onemogu}i promenu specifikacije poreskih stopa od momenta 
formirawa prvog fiskalnog ise~ka u teku}em periodu do momenta izrade 
dnevnog izve{taja za teku}i period; 

22) onemogu}i promenu datuma od momenta formirawa prvog 
fiskalnog ise~ka u teku}em periodu do momenta izrade dnevnog izve{taja za 
teku}i period; 

23) onemogu}i promenu realnog vremena od momenta formirawa 
prvog fiskalnog ise~ka u teku}em periodu do momenta izrade dnevnog 
izve{taja za teku}i period; 

24) omogu}i promenu zimskog u letwe ra~unawe vremena i 
obrnuto, bez skidawa plombe, i to od momenta izrade dnevnog izve{taja za 
prethodni period do momenta po~etka narednog perioda ili momenta 
formirawa prvog fiskalnog ise~ka u narednom periodu; 

25) obezbedi {tampawe baze podataka fiskalne kase; 

26) onemogu}i {tampawe fiskalnih dokumenata pre stavqawa 
fiskalne kase u upotrebu; 

27) onemogu}i {tampawe nefiskalnih dokumenata koji sadr`e 
podatke iz fiskalnih dokumenata; 
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28) obezbedi specifikaciju devet poreskih stopa (ozna~enih 
}irili~nim slovima "A", "G", "D", "\", "E", "@", "I", "J", "K"); 

29) omogu}i grupisawe, sumirawe i iskazivawe podataka o 
evidentiranom prometu dobara i usluga prema oznakama poreskih stopa; 

30) onemogu}i brisawe broja~a, i to: rednog broja fiskalnog 
ise~ka, rednog broja dnevnog izve{taja, rednog broja, datuma i vremena 
promena poreskih stopa, rednog broja, datuma, vremena i tipova reseta; 

31) ima sklop (senzor) koji u nedostatku trake za {tampawe 
fiskalnog ise~ka ili kontrolne trake, automatski onemogu}ava daqe 
evidentirawe ostvarenog prometa, odnosno rad fiskalne kase; 

32) onemogu}i daqe evidentirawe prometa kada se popuni 
kapacitet fiskalne memorije fiskalne kase; 

33) onemogu}i daqi rad fiskalne kase, ako je fiskalna 
memorija neispravna; 

34) obezbedi da ure|aj za {tampawe podataka obezbedi otisak 
na kontrolnoj traci koji omogu}ava ~itawe podataka u trajawu od najmawe 
tri godine od dana {tampawa; 

35) omogu}i istovremeno {tampawe alfanumeri~kih znakova na 
fiskalnim dokumentima i kontrolnoj traci na srpskom jeziku; 

36) obezbedi {tampawe svakog stornirawa evidentiranog 
prometa na fiskalnom ise~ku i na kontrolnoj traci fiskalne kase. 

Ozna~avawe poreskih stopa i na~ina pla}awa u bazi 
podataka fiskalne kase 

^lan 5. 

Ozna~avawe poreskih stopa u bazi podataka fiskalne kase 
vr{i se }irili~nim slovima "A", "G", "\" i "E" na slede}i na~in: 

1) oznaka poreske stope "'G" dodequje se dobrima, odnosno 
uslugama koji su oslobo|eni poreza na dodatu vrednost (u daqem tekstu: 
PDV); 

2) oznaka poreske stope "\" dodequje se dobrima, odnosno 
uslugama na ~iji promet se pla}a PDV po op{toj stopi propisanoj zakonom 
kojim se ure|uje porez na dodatu vrednost;  

3) oznaka poreske stope "E" dodequje se dobrima, odnosno 
uslugama na ~iji promet se pla}a PDV po posebnoj stopi propisanoj zakonom 
kojim se ure|uje porez na dodatu vrednost. 

Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, lica koja nisu upisana u 
registar obveznika za PDV ozna~avaju dobra, odnosno usluge u bazi podataka 
fiskalne kase, iskqu~ivo oznakom poreske stope "A". 

Ozna~avawe na~ina pla}awa dobara i usluga u bazi podataka 
fiskalne kase vr{i se na slede}i na~in: 

1) ako se pla}awe vr{i gotovim novcem, nov~anim bonovima, 
nov~anim poklon ~estitkama, internim karticama i sl, kao sredstvo pla}awa 
ozna~ava se: "gotovina"; 
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2) ako se pla}awe vr{i ~ekom ili nalogom za prenos, kao 
sredstvo pla}awa ozna~ava se: "~ek"; 

3) ako se pla}awe vr{i platnom karticom, kao sredstvo 
pla}awa ozna~ava se: "kartica". 

Dodatna oprema fiskalne kase 

^lan 6. 

Fiskalna kasa mora da ima terminal za daqinsko o~itavawe 
svih formiranih dnevnih izve{taja iz fiskalne kase (u daqem tekstu: 
terminal za daqinsko o~itavawe) za zadati period, osim fiskalne kase 
preko koje se vr{i evidentirawe prometa na pija~nim tezgama i fiskalne 
kase preko koje se vr{i evidentirawe prometa u okviru obavqawa 
delatnosti koja zahteva ~estu promenu mesta prodaje dobara, odnosno 
pru`awa usluga. 

Pravna lica koja obavqaju delatnosti koje su prema Zakonu o 
klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavawa ("Slu`beni 
list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99 - u daqem tekstu: Zakon o 
klasifikaciji delatnosti) obuhva}ene granama, odnosno podgrupama 50300, 
50500, 521, 522, 524, 55110, 55120, 55300, 55400 i 70310, du`na su da na 
mestima prodaje dobara na malo, odnosno pru`awa usluga fizi~kim licima, 
u okviru tih delatnosti, omogu}e kupcima dobara, odnosno korisnicima 
usluga, pla}awe pomo}u platne kartice. 

Obveznik mo`e fiskalnu kasu povezati sa ra~unarom sa 
softverskom aplikacijom za koju je izdat sertifikat za weno stavqawe u 
promet, a koja omogu}ava zadavawe komandi fiskalnoj kasi preko wenog 
definisanog interfejsa. 

Fiskalna kasa mo`e imati i ostalu dodatnu opremu, kao {to je: 
barkod ~ita~, vaga, {tampa~ i dr. 

Povezivawe dodatne opreme iz st. 1 - 4. ovog ~lana mo`e se 
vr{iti iskqu~ivo preko postoje}eg interfejsa fiskalne kase. 

Softverska aplikacija iz stava 3. ovog ~lana mora da 
onemogu}i da se: 

1) {tampaju podaci iz fiskalnih dokumenata na nefiskalnim 
dokumentima; 

2) {tampaju podaci iz fiskalnih dokumenata na nefiskalnim 
{tampa~ima i na nefiskalizovanim fiskalnim kasama; 

3) obezbedi {tampawe svakog stornirawa evidentiranog 
prometa na fiskalnom ise~ku i na kontrolnoj traci fiskalne kase. 

Dokaz o ispuwenosti uslova iz st. 3. i 6. ovog ~lana i drugih 
uslova propisanih ovim zakonom za softversku aplikaciju, predstavqa 
sertifikat izdat od organa nadle`nog za mere i dragocene metale, nakon 
vrednovawa rezultata svih ispitivawa.  
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Organ iz stava 7. ovog ~lana objavquje u "Slu`benom glasniku 
Republike Srbije" spisak proizvo|a~a sa nazivima softverskih aplikacija 
iz stava 3. ovog ~lana, za koje je izdat sertifikat. 

Tro{kove objavqivawa spiska iz stava 8. ovog ~lana snosi 
proizvo|a~ softverske aplikacije. 

Vlada, na zajedni~ki predlog ministarstva finansija i 
ministarstva trgovine odre|uje delatnosti iz stava 1. ovog ~lana ~ije 
obavqawe zahteva ~estu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pru`awa 
usluga. 

Terminal za daqinsko o~itavawe svih dnevnih 
izve{taja iz fiskalne kase 

^lan 7. 

Terminal za daqinsko o~itavawe se koristi za be`i~ni prenos 
podataka iz formiranih dnevnih izve{taja fiskalne kase za zadati period 
do servera Poreske uprave. 

Terminal za daqinsko o~itavawe obezbe|uje obvezniku be`i~no 
daqinsko zadavawe komandi fiskalnoj kasi, kao {to su promena cena 
jedinice mere, a`urirawe baze podataka, o~itavawe liste prodatih dobara, 
odnosno izvr{enih usluga i sl. 

Obveznik je du`an da terminal za daqinsko o~itavawe u vreme 
rada fiskalne kase dr`i prikqu~en na fiskalnu kasu preko wenog 
interfejsa. 

Obveznik je du`an da obezbedi daqinsko o~itavawe svih 
dnevnih izve{taja iz fiskalne kase u toku zadatog perioda pomo}u 
terminala za daqinsko o~itavawe. 

Pre stavqawa u promet terminala za daqinsko o~itavawe, 
wegov proizvo|a~ du`an je da pribavi uverewe o ispuwenosti tehni~kih i 
funkcionalnih karakteristika terminala za daqinsko o~itavawe. 

Uverewe iz stava 5. ovog ~lana, po izvr{enom testirawu 
uzorka terminala za daqinsko o~itavawe, u skladu sa va`e}im standardima, 
izdaje organ nadle`an za mere i dragocene metale. 

Organ iz stava 6. ovog ~lana, objavquje u "Slu`benom glasniku 
Republike Srbije" spisak tipova terminala i spisak proizvo|a~a terminala 
kojima je izdato uverewe iz stava 5. ovog ~lana. 

Tro{kove objavqivawa spiska iz stava 7. ovog ~lana snosi 
proizvo|a~ terminala za daqinsko o~itavawe (u daqem tekstu: proizvo|a~ 
terminala). 
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Fiskalni modul 

^lan 8. 

Fiskalni modul, koji sadr`i posebno ugra|enu fiskalnu 
memoriju, mora da bude zaliven za ku}i{te fiskalne kase i da omogu}i 
pam}ewe zapisanih podataka najmawe pet godina, nezavisno od napajawa. 

Fiskalna memorija 

^lan 9. 

Pre po~etka evidentirawa prometa preko fiskalne kase i pri 
svakoj zameni fiskalnog modula, u fiskalnu memoriju upisuje se: 

1) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika; 

2) identifikacioni broj fiskalnog modula (dva znaka za 
identifikaciju proizvo|a~a i jo{ {est cifara); 

3) dan, mesec, godina, sat i minut po~etka evidentirawa 
prometa preko fiskalne kase. 

Promena podataka iz stava 1. ovog ~lana nije dozvoqena. 

U fiskalnu memoriju automatski se upisuju slede}i podaci: 

1) specifikacija, dan, mesec, godina, sat i minut promene 
poreskih stopa; 

2) dan, mesec, godina, sat, minut i tip reseta; 

3) dan, mesec, godina, sat i minut sa~iwavawa dnevnog 
izve{taja; 

4) vrednost prometa po poreskim stopama izme|u dva uzastopna 
sa~iwavawa dnevnog izve{taja; 

5) broj posledweg fiskalnog ise~ka izdatog pre sa~iwavawa 
dnevnog izve{taja. 

Podatke iz stava 1. ta~ka 2) ovog ~lana u fiskalnu memoriju 
upisuje proizvo|a~ fiskalne kase. 

Podatke iz stava 1. ta~. 1) i 3) ovog ~lana u fiskalnu 
memoriju upisuje ovla{}eni serviser u postupku fiskalizacije. 

^lan 10. 

Kapacitet fiskalne memorije treba da obezbedi evidentirawe 
najmawe 1.800 dnevnih izve{taja, najvi{e 30 promena poreskih stopa i 50 
reseta. 

^lan 11. 

Fiskalna kasa treba da obezbedi jasno iskazivawe broja 
evidentiranih i broja preostalih mogu}ih evidentirawa dnevnih izve{taja, 
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kao i upozorewe da je broj preostalih mogu}ih evidentirawa dnevnih 
izve{taja mawi od 50. 

III. FISKALNI DOKUMENTI 

Fiskalni ise~ak i fiskalni ra~un 

^lan 12. 

Fiskalni ise~ak je fiskalni dokument u kome se evidentira 
svaki pojedina~no ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga 
fizi~kim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga pla}a 
gotovinom, ~ekom ili karticom. 

Fiskalni ise~ak obavezno sadr`i slede}e podatke: 

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta; 

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika; 

3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase; 

4) naziv, koli~inu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, 
oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno 
usluga; 

5) specifikaciju poreskih stopa; 

6) iznos poreza po poreskim stopama; 

7) ukupan iznos poreza; 

8) vrednost prometa po poreskim stopama; 

9) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za 
uplatu, sredstvo pla}awa (gotovina, ~ek, kartica), upla}en iznos i iznos 
razlike za povra}aj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga; 

10) dan, mesec, godinu, sat i minut sa~iwavawa fiskalnog 
ise~ka; 

11) redni broj fiskalnog ise~ka; 

12) fiskalni logo. 

Fiskalni ise~ak mo`e sadr`ati reklamne poruke obveznika.  

Ako obveznik promet dobara na malo, odnosno promet usluga 
fizi~kim licima vr{i na uobi~ajenim pokretnim tezgama, preko lica koja 
dolaze na vrata kupcu ili preko putuju}ih prodavaca, naziv i adresa 
prodajnog mesta iz stava 2. ta~ka 1) ovog ~lana, u smislu ovog zakona, smatra 
se vozilo sa wegovom registarskom oznakom koje se koristi za takav promet. 

Ako kupac dobara na malo, odnosno korisnik usluge, pla}awe 
vr{i na osnovu fakture, obveznik je du`an da u fakturu unese redni broj 
fiskalnog ise~ka na osnovu koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi. 

Obveznik je du`an da u objektu, odnosno mestu na kome se vr{i 
promet dobara na malo, odnosno pru`aju usluge dr`i kopije izdatih faktura 
iz stava 5. ovog ~lana. 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



- 10 - 

 

Evidentirani promet preko fiskalne kase za koji se pla}awe 
vr{i na osnovu fakture, obveznik je du`an da iskazuje u kwizi dnevnog 
izve{taja. 

Obveznik je du`an da evidentira svaki pojedina~no ostvareni 
promet dobara na malo, odnosno usluga fizi~kim licima izdavawem posebno 
propisanog fiskalnog ra~una u dva primerka, u svim slu~ajevima 
neispravnosti fiskalne kase, oduzimawa fiskalne kase od strane Poreske 
uprave, kra|e, uni{tewa i o{te}ewa fiskalne kase, kao i u svim ostalim 
slu~ajevima propisanim ovim zakonom. 

Ako obveznik, u slu~aju iz stava 8. ovog ~lana, u objektu, 
odnosno na mestu na kome vr{i promet ima drugu ispravnu fiskalnu kasu, 
du`an je da preko ispravne fiskalne kase evidentira svaki ostvaren 
promet. 

Fiskalni ra~un iz stava 8. ovog ~lana, obveznik je du`an da 
~uva najmawe tri godine. 

Rok iz stava 10. ovog ~lana ra~una se od prvog dana naredne 
godine u odnosu na godinu u kojoj je fiskalni ra~un izdat. 

Dnevni izve{taj 

^lan 13. 

Dnevni izve{taj je fiskalni dokument koji je obveznik du`an 
da formira i {tampa jednom dnevno, na kraju rada. U dnevnom izve{taju se 
evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih ise~aka 
zabele`enih u operativnoj memoriji, sa~iwenih od trenutka formirawa 
prethodnog dnevnog izve{taja. 

Dnevni izve{taj sadr`i slede}e podatke: 

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta; 

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika; 

3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase; 

4) naziv izve{taja; 

5) ukupan broj reseta svih tipova; 

6) broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od 
sa~iwavawa prethodnog dnevnog izve{taja do sa~iwavawa teku}eg dnevnog 
izve{taja; 

7) ukupan broj promena poreskih stopa; 

8) specifikaciju, broj, dan, mesec, godinu, sat i minut svih 
promena poreskih stopa u izve{tajnom periodu iz ta~ke 6) ovog ~lana; 

9) iznos poreza po poreskim stopama u izve{tajnom periodu iz 
ta~ke 6) ovog ~lana; 

10) iznos ukupnog poreza u izve{tajnom periodu iz ta~ke 6) ovog 
~lana; 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



- 11 - 

 

11) vrednost prometa po poreskim stopama u izve{tajnom 
periodu iz ta~ke 6) ovog ~lana; 

12) vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izve{tajnom 
periodu iz ta~ke 6) ovog ~lana; 

13) dan, mesec, godinu, sat i minut sa~iwavawa dnevnog 
izve{taja; 

14) redni broj prvog i posledweg fiskalnog ise~ka u 
izve{tajnom periodu iz ta~ke 6) ovog ~lana; 

15) redni broj dnevnog izve{taja; 

16) broj preostalih dnevnih izve{taja; 

17) fiskalni logo. 

Periodi~ni izve{taj 

^lan 14. 

Periodi~ni izve{taj je fiskalni dokument koji je obveznik 
du`an da formira i {tampa na kraju rada, posledweg dana svakog poreskog 
perioda (a mo`e ga po potrebi formirati i {tampati i u kra}im vremenskim 
periodima), u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih 
fiskalnih ise~aka sa~iwenih u zadatom izve{tajnom periodu. 

Periodi~ni izve{taj sadr`i slede}e podatke: 

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta; 

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika; 

3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase; 

4) naziv izve{taja; 

5) dan, mesec i godinu po~etka vremenskog perioda za koji je 
sa~iwen periodi~ni izve{taj; 

6) dan, mesec i godinu kraja izve{tajnog perioda iz ta~ke 5) 
ovog ~lana; 

7) ukupan broj reseta svih tipova; 

8) broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta u 
izve{tajnom periodu iz ta~ke 5) ovog ~lana; 

9) ukupan broj promena poreskih stopa; 

10) specifikaciju, broj, dan, mesec, godinu, sat i minut svih 
promena poreskih stopa u izve{tajnom periodu iz ta~ke 5) ovog ~lana; 

11) iznos poreza po poreskim stopama u izve{tajnom periodu iz 
ta~ke 5) ovog ~lana; 

12) iznos ukupnog poreza u izve{tajnom periodu iz ta~ke 5) ovog 
~lana; 

13) vrednost prometa po poreskim stopama u izve{tajnom 
periodu iz ta~ke 5) ovog ~lana; 

14) vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izve{tajnom 
periodu iz ta~ke 5) ovog ~lana; 
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15) dan, mesec, godinu, sat i minut sa~iwavawa periodi~nog 
izve{taja iz ta~ke 5) ovog ~lana; 

16) redni broj prvog i posledweg fiskalnog ise~ka u 
izve{tajnom periodu iz ta~ke 5) ovog ~lana; 

17) redni broj prvog i posledweg dnevnog izve{taja u 
izve{tajnom periodu iz ta~ke 5) ovog ~lana; 

18) broj preostalih dnevnih izve{taja; 

19) fiskalni logo. 

Presek stawa 

^lan 15. 

Presek stawa je fiskalni dokument koji se formira i {tampa 
po potrebi, na zahtev Poreske uprave ili za potrebe obveznika, u kome se 
evidentiraju totali prometa dobara i usluga, kao i totali sredstava 
pla}awa (gotovina, ~ek i kartica) iz svih formiranih i od{tampanih 
fiskalnih ise~aka fiskalne kase, od trenutka formirawa i {tampawa 
prethodnog dnevnog izve{taja iz fiskalne kase. 

Presek stawa sadr`i slede}e podatke: 

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta; 

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika; 

3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase; 

4) naziv izve{taja; 

5) ukupan broj reseta svih tipova; 

6) broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od 
sa~iwavawa posledweg dnevnog izve{taja do sa~iwavawa preseka stawa; 

7) ukupan broj promena poreskih stopa; 

8) specifikaciju, broj, dan, mesec, godinu, sat i minut svih 
promena poreskih stopa u izve{tajnom periodu iz ta~ke 6) ovog ~lana; 

9) iznos poreza po poreskim stopama u izve{tajnom periodu iz 
ta~ke 6) ovog ~lana; 

10) iznos ukupnog poreza u izve{tajnom periodu iz ta~ke 6) ovog 
~lana; 

11) vrednost prometa po poreskim stopama u izve{tajnom 
periodu iz ta~ke 6) ovog ~lana; 

12) vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izve{tajnom 
periodu iz ta~ke 6) ovog ~lana; 

13) vrednost prometa dobara i usluga razvrstanih po 
sredstvima pla}awa u izve{tajnom periodu iz ta~ke 6) ovog ~lana; 

14) dan, mesec, godinu, sat i minut sa~iwavawa preseka stawa; 

15) redni broj prvog i posledweg fiskalnog ise~ka u 
izve{tajnom periodu iz ta~ke 6) ovog ~lana; 

16) redni broj posledweg dnevnog izve{taja; 
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17) broj preostalih dnevnih izve{taja; 

18) fiskalni logo. 

^lan 16. 

Konture i bitmape fiskalnog loga iz ~lana 2. stav 8. ovog 
zakona, izgled fiskalnih dokumenata i zna~ewe pojedinih podataka 
sadr`anih u fiskalnim dokumentima iz ~l. 12, 13, 14. i 15. ovog zakona 
bli`e ure|uje ministar finansija. 

[tampawe i ~uvawe fiskalnih dokumenata 

^lan 17. 

[tampawe fiskalnih dokumenata vr{i se na srpskom jeziku. 

[tampawe fiskalnih dokumenata iz ~l. 12, 13, 14. i 15. ovog 
zakona, vr{i se u jednom primerku. 

Istovremeno sa {tampawem fiskalnih dokumenata, wihov 
kompletan sadr`aj se {tampa i na kontrolnoj traci fiskalne kase kopirnim 
putem ili putem dvostrukog {tampa~a. 

Od{tampani podaci na fiskalnim dokumentima moraju biti 
identi~ni podacima na kontrolnoj traci. 

[tampawe fiskalnih dokumenata vr{i se na papiru ~iji 
kvalitet obezbe|uje otisak na kontrolnoj traci, tako da omogu}ava ~itawe 
podataka sa kontrolne trake u roku propisanom za ~uvawe kontrolne trake. 

Kvalitet papira iz stava 5. ovog ~lana odre|uje proizvo|a~ 
fiskalne kase korisni~kim uputstvom. 

Obveznik je du`an da za {tampawe fiskalnih dokumenata i 
kontrolne trake koristi papir naveden u korisni~kom uputstvu proizvo|a~a 
fiskalne kase za konkretan tip fiskalne kase. 

Obveznik je du`an da kontrolnu traku i fiskalna dokumenta iz 
~l. 13. i 14. ovog zakona ~uva najmawe tri godine. 

Rok iz stava 8. ovog ~lana ra~una se od prvog dana naredne 
godine u odnosu na godinu u kojoj su kontrolna traka i fiskalni dokumenti 
{tampani. 

Fiskalni dokumenti iz ~l. 12, 13, 14. i 15. ovog zakona, 
kontrolna traka, kwiga dnevnih izve{taja i servisna kwi`ica predstavqaju 
verodostojnu dokumentaciju od zna~aja za utvr|ivawe poreza. 
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IV. EVIDENTIRAWE PROMETA, OTKLAWAWE GRE[AKA PRI 
EVIDENTIRAWU PROMETA I RESETOVAWE FISKALNE KASE 

Izdavawe fiskalnog ise~ka 

^lan 18. 

Obveznik koji je, u skladu sa ovim zakonom, du`an da 
evidentira svaki pojedina~ni promet dobara na malo, odnosno promet usluga 
fizi~kim licima preko fiskalne kase, du`an je da kupcu dobara, odnosno 
korisniku usluge od{tampa i izda fiskalni ise~ak fiskalne kase preko 
koje je evidentiran promet, bez obzira da li kupac dobara, odnosno korisnik 
usluga to zahteva ili ne. 

Obveznik je du`an da fiskalni ise~ak izdaje sa svim 
obaveznim podacima iz ~lana 12. stav 2. ovog zakona. 

Obveznik iz stava 1. ovog ~lana du`an je da na vidnom mestu u 
objektu u kome vr{i promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizi~kim 
licima, istakne obave{tewe o obavezi izdavawa fiskalnog ise~ka od strane 
obveznika, o obavezi uzimawa fiskalnog ise~ka od strane kupca dobara, 
odnosno korisnika usluga, kao i o pravu kupca dobara, odnosno korisnika 
usluga da kupqena dobra, odnosno izvr{ene usluge ne plati obvezniku ako 
mu obveznik ne od{tampa i izda fiskalni ise~ak. 

Oblik i sadr`inu obave{tewa iz stava 3. ovog ~lana bli`e 
ure|uje ministar finansija. 

Kupac dobra, odnosno korisnik usluge je du`an da fiskalni 
ise~ak uzme i sa~uva u krugu od 20 metara po izlasku iz objekta, odnosno 
napu{tawu mesta na kome obveznik iz stava 1. ovog ~lana vr{i promet 
dobara, odnosno usluga i poka`e ga ovla{}enom licu zaposlenom u 
ministarstvu trgovine koje obavqa poslove kontrole, na wegov usmeni 
zahtev. 

Obveznik ne mo`e u objektu ili drugom mestu na kome se vr{i 
promet dobara na malo, odnosno pru`aju usluge fizi~kim licima dr`ati 
drugu registar kasu osim fiskalne.  

Ako obveznik u objektu ili drugom mestu na kome se vr{i 
promet dobara na malo, odnosno pru`aju usluge fizi~kim licima dr`i drugu 
registar kasu osim fiskalne, Poreska uprava }e re{ewem oduzeti drugu 
registar kasu i obvezniku izre}i meru zabrane obavqawa delatnosti u 
trajawu do 60 dana. 

@alba protiv re{ewa iz stava 7. ovog ~lana nije dopu{tena. 

Otklawawe gre{aka u evidentirawu prometa 

^lan 19. 

Gre{ke tokom evidentirawa prometa preko fiskalne kase mogu 
se ispraviti do trenutka davawa komande fiskalnoj kasi za {tampawe 
fiskalnog ise~ka. 
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Gre{ke u evidentirawu prometa preko fiskalne kase koje nisu 
otklowene do trenutka davawa komande fiskalnoj kasi za {tampawe 
fiskalnog ise~ka mogu se ispravqati samo ako se kupqeno dobro vra}a ili 
se na drugi na~in vr{i reklamacija dobra posle izdavawa fiskalnog ise~ka. 

Gre{kom u evidentirawu prometa, u smislu ovog zakona, ne 
smatra se stornirawe svih evidentiranih dobara, odnosno pru`enih usluga 
preko fiskalne kase pre {tampawa fiskalnog ise~ka, koje je zabele`eno na 
kontrolnoj traci fiskalne kase (fiskalni ise~ak bez prometa). 

Kwiga dnevnih izve{taja 

^lan 20. 

Obveznik je du`an da vodi kwigu dnevnih izve{taja za svaku 
fiskalnu kasu. 

Obveznik je du`an da od{tampane dnevne izve{taje evidentira 
i odla`e u kwigu dnevnih izve{taja hronolo{kim redom. 

Kwigu dnevnih izve{taja obveznik je du`an da ~uva na mestu na 
kome vr{i promet dobara na malo, odnosno mestu pru`awa usluga. 

Obveznik je du`an da kwigu dnevnih izve{taja ~uva tri godine. 

Rok iz stava 4. ovog ~lana, ra~una se od prvog dana naredne 
godine u odnosu na godinu u kojoj je kwiga dnevnih izve{taja formirana.  

Neispravnost i resetovawe fiskalne kase 

^lan 21. 

Neispravnost fiskalne kase, u smislu ovog zakona, je samo 
neispravnost koja je upisana u servisnu kwi`icu fiskalne kase. 

Ovla{}eni servis je du`an da u slu~aju neispravnosti 
fiskalne kase u servisnu kwi`icu upi{e datum prijema fiskalne kase u 
servis, odnosno datum intervencije na licu mesta, vrstu neispravnosti i 
datum do kada je fiskalna kasa bila na popravci ili servisirawu. 

Ako obveznik zbog neispravnosti fiskalne kase nije 
evidentirao promet preko fiskalne kase du`e od 15 radnih dana ukupno u 
toku kalendarske godine, du`an je da instalira novu fiskalnu kasu ako u 
objektu, odnosno na mestu na kome se vr{i promet nema drugu ispravnu 
fiskalnu kasu. 

Neispravno{}u ili servisirawem fiskalne kase ne smatra se 
brisawe ili zamena podataka iz ~lana 4. ta~. 20) - 24) ovog zakona. 

Podaci u operativnoj memoriji fiskalne kase mogu se 
resetovati resetima iz ~lana 2. stav 10. ovog zakona. 

Reset - intervencija na deblokadi softvera bez brisawa 
evidentiranih podataka, baze podataka i celokupnog sadr`aja operativne 
memorije ne smatra se neispravno{}u fiskalne kase. 
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Reseti kojima se vr{i brisawe evidentiranih podataka u 
operativnoj memoriji, brisawe baze podataka u operativnoj memoriji i 
brisawe celokupnog sadr`aja operativne memorije predstavqaju neispravnost 
fiskalne kase. 

Reset iz stava 6. ovog ~lana mo`e vr{iti i obveznik. 

Resete iz stava 7. ovog ~lana vr{i iskqu~ivo ovla{}eni 
serviser. 

U slu~aju vr{ewa neovla{}enih reseta, Poreska uprava u 
postupku kontrole obezbe|uje dokaz o neovla{}enom resetu putem ve{ta~ewa. 

Tro{kove ve{ta~ewa u slu~aju iz stava 10. ovog ~lana snosi 
obveznik. 

U slu~aju neispravnosti fiskalne kase obveznik ne sme 
preduzimati nikakve radwe na fiskalnoj kasi i du`an je da, bez odlagawa, 
a najkasnije u roku od 24 ~asa, obavesti ovla{}eni servis. 

V. STAVQAWE FISKALNE KASE U PROMET 

Davawe saglasnosti za stavqawe fiskalne kase u 
promet 

^lan 22. 

Fiskalnu kasu mo`e staviti u promet samo proizvo|a~ 
fiskalne kase kome je data saglasnost za stavqawe fiskalne kase u promet 
(u daqem tekstu: proizvo|a~). 

Saglasnost iz stava 1. ovog ~lana daje Vlada, na predlog 
ministarstva trgovine. 

Saglasnost iz stava 1. ovog ~lana mo`e se dati proizvo|a~u 
koji ispuwava slede}e uslove: 

1) da je upisan u registar nadle`nog organa kao pravno lice 
za obavqawe delatnosti iz podgrupe 30020 - Proizvodwa ra~unskih ma{ina 
i druge opreme za obradu podataka i podgrupe 72200 - Pru`awe saveta i 
izrada kompjuterskih programa, prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti;  

2) da ima uverewe o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih 
karakteristika fiskalne kase iz ~lana 4. ovog zakona, za koju zahteva 
davawe saglasnosti za stavqawe u promet; 

3) da obezbedi licitacionu garanciju u iznosu od 500.000 evra. 

Osim dokaza o ispuwewu uslova iz stava 3. ovog ~lana, 
proizvo|a~ uz zahtev za davawe saglasnosti, du`an je da dostavi i slede}u 
dokumentaciju, i to: 

1) dokaz o uplati naknade za otkup dokumentacije po javnom 
pozivu za davawe saglasnosti za stavqawe fiskalne kase u promet; 

2) popuwen kvalifikacioni formular u {tampanoj formi; 
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3) komercijalnu bro{uru fiskalne kase sa slikom, tipom i 
oznakom fiskalne kase i podacima o proizvo|a~u; 

4) korisni~ko i servisno uputstvo koja obuhvataju: osnovne 
tehni~ke podatke, instrukcije o na~inu kori{}ewa, programirawa i 
odr`avawa, opis konstrukcije, monta`ni crte`, detaqne elektri~ne {eme, 
spisak elektronskih elemenata, komunikacioni protokol, opis i izgled 
proizvo|a~ke plombe i na~ina plombirawa, algoritam rada fiskalne kase, 
algoritam rada aplikativnog programa ra~unara i sl; 

5) program rada fiskalne kase; 

6) pismenu izjavu proizvo|a~a da fiskalna kasa za koju se 
zahteva davawe saglasnosti za stavqawe u promet nema skrivene funkcije 
koje nisu navedene u dokumentaciji iz stava 4. ta~ka 4) ovog ~lana; 

7) pismenu izjavu proizvo|a~a da }e fiskalne kase koje se 
stavqaju u promet biti tehni~ki i funkcionalno identi~ne sa uzorkom tipa 
fiskalne kase za koju je izdato uverewe iz stava 3. ta~ka 2) ovog ~lana; 

8) podatke o organizaciji servisne mre`e (adresa i naziv 
ovla{}enog servisa, kadrovska i tehni~ka opremqenost) i organizaciji 
distributivne mre`e (adresa i naziv ovla{}enog distributera, kadrovska i 
tehni~ka opremqenost); 

9) podatke o finansijskim i drugim pogodnostima za prodaju 
fiskalne kase obvezniku; 

10) podatke o referencama podnosioca zahteva; 

11) podatke o finansijskom kapacitetu (zavr{ni ra~un); 

12) podatke o tehni~koj opremqenosti; 

13) podatke o kadrovskoj osposobqenosti. 

Uverewe o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih 
karakteristika fiskalne kase iz stava 3. ta~ka 2) ovog ~lana jeste uverewe 
izdato od organa nadle`nog za mere i dragocene metale, nakon vrednovawa 
rezultata svih ispitivawa na uzorku odre|enog tipa fiskalne kase. 

Uz zahtev za izdavawe uverewa iz stava 3. ta~ka 2) ovog ~lana, 
proizvo|a~ je du`an da prilo`i i dokumentaciju iz stava 4. ta~. 3), 4) i 5) 
ovog ~lana. 

Zahtevi za davawe saglasnosti za stavqawe u promet fiskalne 
kase sa dokazima i propisanom dokumentacijom iz ovog ~lana dostavqaju se 
ministarstvu trgovine, po raspisanom javnom pozivu za davawe saglasnosti 
za stavqawe u promet fiskalne kase. 

Proizvo|a~ ne sme da smawuje servisnu mre`u iz stava 4. ta~ka 
8) ovog ~lana u roku od pet godina od dana dobijawa saglasnosti iz stava 1. 
ovog ~lana, osim ako ovim zakonom nije druk~ije propisano. 

Postupak po javnom pozivu za davawe saglasnosti za 
stavqawe u promet fiskalne kase 

^lan 23. 

Za utvr|ivawe ispuwenosti propisanih uslova za davawe 
saglasnosti iz ~lana 22. stav 1. ovog zakona i pripremu predloga za davawe 
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i oduzimawe saglasnosti proizvo|a~u, ministarstvo trgovine obrazuje 
komisiju. 

Komisiju iz stava 1. ovog ~lana (u daqem tekstu: komisija) ~ine 
pet predstavnika ministarstva trgovine, pet predstavnika ministarstva 
finansija i jedan predstavnik organa nadle`nog za mere i dragocene metale. 

Komisija u svom radu mo`e anga`ovati i druga lica zaposlena 
u ministarstvima i drugim organima i organizacijama, u zavisnosti od 
pitawa koja razmatra komisija i za ~ije razmatrawe i re{avawe je potrebno 
stru~no znawe i radno iskustvo lica koje nije ~lan komisije. 

Komisija dostavqa ministarstvu trgovine izve{taj o 
proizvo|a~ima koji ispuwavaju propisane uslove ovim zakonom za davawe 
saglasnosti za stavqawe u promet fiskalne kase. 

Na osnovu izve{taja iz stava 4. ovog ~lana, ministarstvo 
trgovine podnosi predlog Vladi za davawe saglasnosti proizvo|a~u za 
stavqawe u promet fiskalne kase. 

Akt Vlade o davawu saglasnosti iz ~lana 22. stav 1. ovog 
zakona objavquje se u "Slu`benom glasniku Republike Srbije". 

Ministarstvo trgovine vodi evidenciju o licima kojima je data 
saglasnost iz ~lana 22. stav 1. ovog zakona (u daqem tekstu: evidencija 
proizvo|a~a). 

Sadr`inu evidencije proizvo|a~a bli`e propisuje ministar 
nadle`an za poslove trgovine (u daqem tekstu: ministar trgovine). 

U slu~aju izmene tehni~kih i funkcionalnih karakteristika 
fiskalne kase za koju je data saglasnost iz ~lana 22. stav 1. ovog zakona, 
proizvo|a~ je du`an da pribavi uverewe o dopuni uverewa o ispuwenosti 
tehni~kih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase, od organa iz 
~lana 22. stav 5. ovog zakona. 

Licitaciona garancija iz ~lana 22. stav 3. ta~ka 3) ovog zakona 
vra}a se proizvo|a~u posle dobijawa saglasnosti iz ~lana 22. stav 1. ovog 
zakona, kada proizvo|a~ licitacionu garanciju zameni garancijom iz ~lana 
24. stav 2. ta~ka 1) ovog zakona.  

Sredstva obezbe|ewa 

^lan 24. 

Proizvo|a~ koji dobije saglasnost iz ~lana 22. stav 1. ovog 
zakona, du`an je da pre stavqawa u promet fiskalne kase zakqu~i ugovor o 
me|usobnim pravima i obavezama sa ministarstvom trgovine kojim se 
garantuje ispuwewe uslova iz ~lana 22. ovog zakona.  

Garancija za obezbe|ewe ispuwewa uslova iz ~lana 22. ovog 
zakona vr{i se sredstvima obezbe|ewa, i to: 
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1) prvom garancijom poslovne banke sa klauzulom "bez 
prigovora" u visini od 150.000 evra, pri upisu u evidenciju proizvo|a~a iz 
~lana 23. stav 7. ovog zakona, sa rokom va`ewa 12 meseci; 

2) drugom, tre}om, ~etvrtom i petom garancijom poslovne banke 
sa klauzulom "bez prigovora" u visini od 50% od zbira maloprodajnih cena 
svih fiskalizovanih fiskalnih kasa, a najvi{e 300.000 evra, sa rokom 
va`ewa 12 meseci, prema dinamici prestanka va`ewa prve, druge, tre}e i 
~etvrte garancije, trideset dana pre isteka roka va`ewa odgovaraju}e 
garancije, respektivno; 

3) deponovawem na rok od dve godine sredstava u visini od 
5% od maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase. 

Uplata sredstava iz stava 2. ta~ka 3) ovog ~lana vr{i se do 
petnaestog u mesecu za kase fiskalizovane u prethodnom mesecu, na podra~un 
za posebne namene "Depozitni ra~un za proizvo|a~e fiskalnih kasa", koji je 
otvoren u skladu sa pravilnikom kojim se ure|uju uslovi i na~in otvarawa i 
ukidawa podra~una konsolidovanog ra~una trezora kod Uprave za javna 
pla}awa - buxetskom korisniku ministarstvu trgovine. 

Ministarstvo trgovine vodi evidenciju o zakqu~enim ugovorima 
iz stava 1. ovog ~lana u evidenciji proizvo|a~a i stara se o izvr{ewu 
ugovornih obaveza. 

Proizvo|a~ je du`an da najkasnije u roku od tri dana po isteku 
roka iz stava 3. ovog ~lana, dostavqa Poreskoj upravi - Centrali podatke, 
za prethodni kalendarski mesec kumulativno od prve prodaje, podatke o 
broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, wihovim 
maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava. 

Kori{}ewe sredstava obezbe|ewa 

^lan 25. 

Ministarstvo trgovine sti~e pravo pokretawa postupka za 
realizaciju sredstava obezbe|ewa iz ~lana 24. ovog zakona, u slu~ajevima 
kada proizvo|a~ ne postupa u skladu sa ovim zakonom, a naro~ito kada: 

1) stavqa u promet fiskalnu kasu koja ne odgovara navodima 
iz izjava proizvo|a~a iz ~lana 22. stav 4. ta~. 6) i 7) ovog zakona; 

2) ne obezbe|uje servisnu slu`bu koja je tehni~ki i 
organizaciono opremqena za servisirawe prodate fiskalne kase saglasno 
podacima iz ~lana 22. stav 4. ta~ka 8) ovog zakona, kao i potrebne rezervne 
delove; 

3) po potpisivawu ugovora iz ~lana 24. stav 1. ovog zakona ne 
obezbedi garanciju iz ~lana 24. stav 2. ta~ka 2) ovog zakona; 

4) po potpisivawu ugovora iz ~lana 24. stav 1. ovog zakona ne 
deponuje sredstva u visini od 5% od maloprodajne cene svake 
fiskalizovane fiskalne kase saglasno ~lanu 24. stav 3. ovog zakona; 

5) u roku iz ~lana 33. stav 2. ovog zakona, ne otkloni 
nedostatke na fiskalnoj kasi ili ne izvr{i zamenu fiskalne kase sa 
nedostatkom novom fiskalnom kasom; 
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6) Poreska uprava re{ewem iz ~lana 33. stav 6. ovog zakona 
oduzme fiskalnu kasu od obveznika. 

Proizvo|a~ je du`an da obezbedi ministarstvu trgovine novo 
sredstvo obezbe|ewa iz ~lana 24. stav 2. ta~. 1) i 2) ovog zakona, u istom 
iznosu i pod istim uslovima i dodatno deponuje sredstva iz ~lana 24. stav 
2. ta~ka 3) ovog zakona, u iznosu koji je iskori{}en u skladu sa stavom 1. 
ovog ~lana. 

Aktivirawe sredstava obezbe|ewa iz ~lana 24. ovog zakona 
vr{i ministarstvo trgovine na predlog komisije, koja utvr|uje iznos 
sredstava neophodnih za obe{te}ewe obveznika i Republike u smislu ovog 
~lana. 

Sredstva obezbe|ewa iz ~lana 24. ovog zakona koriste se za: 

1) obe{te}ewe obveznika u slu~aju iz stava 1. ta~. 5) i 6) ovog 
~lana; 

2) obe{te}ewe Republike u slu~aju iz stava 1. ta~. 1), 2), 3) i 
4) ovog ~lana.  

Neiskori{}ena deponovana sredstva obezbe|ewa iz ~lana 24. 
stav 2. ta~ka 3) ovog zakona vra}aju se proizvo|a~u po isteku roka od dve 
godine u odnosu na godinu u kojoj je izvr{ena fiskalizacija. 

Oduzimawe saglasnosti proizvo|a~u fiskalne kase 

^lan 26. 

Ministarstvo trgovine, na predlog komisije, predla`e Vladi 
oduzimawe saglasnosti iz ~lana 22. stav 1. ovog zakona. 

Saglasnost iz ~lana 22. stav 1. ovog zakona oduzima se ako: 

1) proizvo|a~ ne obezbedi servis ili ako servis ne izvr{ava 
obaveze propisane ovim zakonom; 

2) proizvo|a~ ne obezbedi garanciju poslovne banke u skladu 
sa ~lanom 24. stav 2. ta~. 1) i 2) ovog zakona i ~lanom 25. stav 2. ovog 
zakona; 

3) proizvo|a~ ne deponuje sredstva u visini od 5% od 
maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase, saglasno ~lanu 24. 
stav 3. i ~lanu 25. stav 2. ovog zakona; 

4) ako proizvo|a~ u roku od 30 dana od dana oduzimawa 
fiskalne kase ~ije je stavqawe u promet trajno zabraweno re{ewem 
ministarstva trgovine ne obezbedi obvezniku, o svom tro{ku, fiskalnu kasu 
odgovaraju}eg i odobrenog tipa. 

U slu~aju iz stava 2. ta~ka 4) ovog ~lana, oduzima se data 
saglasnost za konkretan tip fiskalne kase. 

Akt Vlade o oduzimawu saglasnosti iz ~lana 22. stav 1. ovog 
zakona objavquje se u "Slu`benom glasniku Republike Srbije". 
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VI. FISKALIZACIJA, SERVISIRAWE I POPRAVKA 
FISKALNE KASE 

Fiskalizacija fiskalne kase 

^lan 27. 

Proizvo|a~ je du`an da, pre po~etka proizvodwe fiskalnih 
kasa za koje je dobio saglasnost iz ~lana 22. stav 1. ovog zakona, Poreskoj 
upravi - Centrali podnese zahtev za dodelu identifikacionih brojeva 
fiskalnih kasa (u daqem tekstu: IB) za svaku fiskalnu kasu. 

Proizvo|a~ je du`an da IB na vidqiv na~in i trajno obele`i 
na gorwoj stranici svake proizvedene fiskalne kase i upi{e u fiskalnu 
memoriju. 

Jedan dodeqeni IB proizvo|a~ mo`e trajno obele`iti samo na 
jednoj fiskalnoj kasi i upisati u fiskalnu memoriju te kase. 

Svaka fiskalna kasa mora da ima proizvo|a~ku plombu - do 
po~etka postupka fiskalizacije i servisnu plombu - posle izvr{ene 
fiskalizacije. 

Proizvo|a~ je du`an da, uz zahtev za dodelu IB, dostavi 
Poreskoj upravi - Centrali izgled proizvo|a~ke plombe i servisnih plombi 
ovla{}enih servisa kojima je do podno{ewa zahteva dato ovla{}ewe za 
servisirawe i popravku fiskalnih kasa. 

Proizvo|a~ je du`an da, u slu~aju dodele novog ovla{}ewa 
ovla{}enom servisu, izgled servisne plombe tog servisa dostavi Poreskoj 
upravi - Centrali, u roku od tri dana od dana izdavawa ovla{}ewa 
ovla{}enom servisu. 

Proizvo|a~ i distributer koga je proizvo|a~ ovlastio za 
zakqu~ivawe ugovora o kupovini fiskalne kase (u daqem tekstu: ovla{}eni 
distributer) du`ni su da fiskalnu kasu pre wene fiskalizacije neposredno 
isporu~e ovla{}enom servisu iz ugovora o kupovini fiskalne kase. 

Ovla{}eni servis je du`an da najkasnije u roku od dva dana od 
dana kada mu je isporu~ena fiskalna kasa od proizvo|a~a ili ovla{}enog 
distributera, pismeno o tome obavesti obveznika sa kojim je zakqu~en ugovor 
o servisirawu, popravci, obuci i tehni~koj podr{ci (u daqem tekstu: ugovor 
o servisirawu). 

Pre po~etka evidentirawa prometa preko fiskalne kase, vr{i 
se fiskalizacija fiskalne kase (u daqem tekstu: fiskalizacija). 

Zahtev za fiskalizaciju obveznik je du`an da podnese Poreskoj 
upravi, preko ovla{}enog servisa, u roku od tri dana od dana prijema 
obave{tewa ovla{}enog servisa iz stava 8. ovog ~lana. 

Fiskalizacija se vr{i u ovla{}enom servisu od strane lica 
zaposlenog u Poreskoj upravi ovla{}enog re{ewem Poreske uprave (u daqem 
tekstu: ovla{}eni radnik Poreske uprave) i ovla{}enog servisera, najkasnije 
u roku od dva dana od dana prijema urednog zahteva iz stava 10. ovog ~lana. 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



- 22 - 

 

Ovla{}eni radnik Poreske uprave utvr|uje da li su podaci iz 
~lana 9. stav 1. ovog zakona ispravno i ta~no uneti u fiskalnu memoriju, 
posle ~ega stavqa programsku i fiskalnu plombu na mestima propisanim 
uputstvom proizvo|a~a iz ~lana 34. stav 3. ovog zakona. 

Po izvr{enoj fiskalizaciji, kao i u slu~aju iz ~lana 29. stav 
3. ovog zakona, ovla{}eni serviser je du`an da na fiskalnu kasu stavi svoju 
servisnu plombu. 

Obveznik je du`an da u bazi podataka operativne memorije, uz 
svaki naziv proizvoda, odnosno usluge, izvr{i dodelu oznake poreske stope 
u skladu sa ~lanom 5. ovog zakona. 

Obveznik je du`an da u operativnu memoriju fiskalne kase 
unese jednozna~no i nedvosmisleno identifikovan celokupan asortiman 
dobara i usluga sa kojima je zadu`en objekat ili drugo mesto na kome se 
vr{i promet. 

Po izvr{enoj fiskalizaciji Poreska uprava donosi re{ewe o 
fiskalizaciji, najkasnije narednog radnog dana od dana fiskalizacije. 

Re{ewe iz stava 16. ovog ~lana, obveznik je du`an da ~uva uz 
fiskalnu kasu na koju se odnosi. 

Poreska uprava - Centrala du`na je da vodi evidenciju o 
fiskalnim kasama za koje je doneto re{ewe iz stava 16. ovog ~lana. 

Servisirawe i popravka fiskalne kase 

^lan 28. 

Servisirawe i popravku fiskalne kase, kao i obuku i pru`awe 
tehni~ke podr{ke obvezniku za kori{}ewe fiskalne kase, vr{i servis kojeg 
ovlasti proizvo|a~, o ~emu proizvo|a~ vodi posebnu evidenciju. 

Servisirawem i popravkom, u smislu ovog zakona, (u daqem 
tekstu: servisirawe) fiskalne kase smatraju se radwe na hardveru i 
softveru fiskalne kase u ciqu obezbe|ivawa ispravnosti i 
funkcionalnosti fiskalne kase, saglasno navodima sadr`anim u izjavama iz 
~lana 22. stav 4. ta~. 6) i 7) ovog zakona. 

Tehni~kom podr{kom, u smislu ovog zakona, smatraju se radwe 
koje obavqa ovla{}eni serviser u ciqu obu~avawa obveznika za kori{}ewe 
fiskalne kase u skladu sa propisima. 

Servisirawe i popravka fiskalne kase vr{i se na zahtev 
obveznika. 

Servisirawe fiskalne kase mo`e se vr{iti na mestu prodaje 
dobra, odnosno vr{ewa usluge i u ovla{}enom servisu. 

Servisirawe fiskalne kase u objektu, odnosno na mestu na 
kome se vr{i promet, mo`e se vr{iti u slu~aju kada se ne skida programska, 
odnosno fiskalna plomba. 
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Servisirawe fiskalnih kasa vr{i samo lice koje je za ove 
poslove obu~eno i ovla{}eno od strane proizvo|a~a (u daqem tekstu: 
ovla{}eni serviser). 

Ovla{}eni serviser je du`an da pre po~etka servisirawa 
utvrdi da li na fiskalnoj kasi postoji servisna plomba koja odgovara kodu 
upisanom u servisnoj kwi`ici, odnosno da servisna plomba nije o{te}ena, 
kao i da, ako obveznik koristi softversku aplikaciju koja omogu}ava 
zadavawe komandi fiskalnoj kasi preko ra~unara, utvrdi da li softverska 
aplikacija ima sertifikat iz ~lana 6. stav 3. ovog zakona. 

Ovla{}eni serviser je du`an da posle svake intervencije zbog 
koje je skidana servisna plomba na fiskalnoj kasi, stavi i u servisnoj 
kwi`ici upi{e kod nove servisne plombe koju stavqa na fiskalnu kasu. 

Ovla{}eni servis je du`an da pismeno obavesti Poresku 
upravu o svim slu~ajevima neosnovanog prijavqivawa neispravnosti 
fiskalne kase. 

Ovla{}eni servis vodi evidenciju o ovla{}enim serviserima u 
skladu sa ~lanom 22. stav 4. ta~ka 8) ovog zakona. 

Podatke iz evidencije iz st. 1. i 11. ovog ~lana, proizvo|a~ je 
du`an da dostavi Poreskoj Upravi - Centrali, u roku od tri dana od dana 
izdavawa ovla{}ewa ovla{}enom servisu, odnosno ovla{}enom serviseru. 

U slu~aju prestanka rada ovla{}enog servisa pre isteka roka 
iz ~lana 22. stav 8. ovog zakona, proizvo|a~ je du`an da ovlasti drugi 
servis. 

Proizvo|a~ je du`an da, u slu~aju iz stava 13. ovog ~lana, 
pismeno obavesti ministarstvo trgovine, Poresku upravu - Centralu i 
obveznika o davawu ovla{}ewa novom servisu, u roku od pet dana od 
davawa tog ovla{}ewa. 

U slu~aju iz ~lana 26. stav 2. ta~. 1), 2) i 3) ovog zakona, 
Poreska uprava, u roku od deset dana od dana oduzimawa saglasnosti 
proizvo|a~u, preuzima od ovla{}enih servisa servisne plombe i dosijea 
fiskalnih kasa za ~ije je stavqawe u promet oduzeta saglasnost. 

U slu~aju iz stava 15. ovog ~lana, proizvo|a~ kome je oduzeta 
saglasnost iz ~lana 22. stav 1. ovog zakona, du`an je da najkasnije u roku od 
deset dana od dana oduzimawa saglasnosti obavesti Poresku upravu o 
proizvo|a~u koji preuzima daqu obavezu obezbe|ewa servisirawa fiskalnih 
kasa, kome treba predati servisne plombe i dosijea fiskalnih kasa za ~ije 
je stavqawe u promet oduzeta saglasnost. 

Obveznik je du`an da, u slu~aju iz ~lana 26. stav 2. ta~. 1), 2) 
i 3) ovog zakona, zakqu~i ugovor o servisirawu sa drugim ovla{}enim 
servisom, u roku od osam dana od dana odre|ivawa proizvo|a~a iz stava 16. 
ovog ~lana. 
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^lan 29. 

Ovla{}eni servis je du`an da servisirawe fiskalne kase 
izvr{i u roku od dva dana od dana prijave neispravnosti. 

Ako ovla{}eni serviser u postupku servisirawa fiskalne kase 
utvrdi da se mora izvr{iti uklawawe plombe fiskalnog modula i plombe 
programske memorije, odnosno plombe fiskalnog modula ili plombe 
programske memorije, uklawawe plombe vr{i po pismenom odobrewu 
ovla{}enog radnika Poreske uprave. 

Posle intervencije ovla{}enog servisera na fiskalnom modulu 
i programskoj memoriji, odnosno fiskalnom modulu ili programskoj memoriji, 
ovla{}eni radnik Poreske uprave vr{i novu fiskalizaciju fiskalne kase 
na na~in iz ~lana 27. stav 12. ovog zakona, a zatim Poreska uprava donosi 
novo re{ewe o fiskalizaciji. 

Ako ovla{}eni serviser, pre po~etka servisirawa fiskalne 
kase u servisu, utvrdi da na fiskalnoj kasi nema servisne plombe ili je 
servisna plomba o{te}ena, odnosno da su na fiskalnoj kasi preduzimane 
radwe radi izmene podataka o evidentiranom prometu, du`an je da o tome 
sa~ini zapisnik i isti odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana 
utvr|enih nepravilnosti, dostavi Poreskoj upravi, a fiskalnu kasu zadr`i u 
servisu.  

Ako ovla{}eni serviser pre po~etka servisirawa fiskalne 
kase u objektu, odnosno mestu na kome obveznik vr{i promet, utvrdi da na 
fiskalnoj kasi nema servisne plombe ili je servisna plomba o{te}ena, ili 
da su na fiskalnoj kasi preduzimane radwe radi izmene podataka o 
evidentiranom prometu, ili da obveznik koristi nesertifikovanu 
softversku aplikaciju, ili da je izvr{io neovla{}ene izmene u 
sertifikovanoj softverskoj aplikaciji iz ~lana 6. stav 3. ovog zakona, 
du`an je da o tome sa~ini zapisnik i odmah telefonom pozove Poresku 
upravu i sa~eka dolazak ovla{}enog radnika Poreske uprave. 

U slu~aju iz stava 4. ovog ~lana, Poreska uprava privremeno 
oduzima fiskalnu kasu, a u slu~aju iz stava 5. ovog ~lana, Poreska uprava 
privremeno oduzima fiskalnu kasu, ra~unar sa softverskom aplikacijom i 
ostalu dodatnu opremu iz ~lana 6. ovog zakona, radi ve{ta~ewa. 

Ako se u postupku ve{ta~ewa iz stava 6. ovog ~lana utvrdi da 
je obveznik preduzimao radwe u ciqu izmene podataka o evidentiranom 
prometu iz stava 4. ovog ~lana, Poreska uprava donosi re{ewe o oduzimawu 
fiskalne kase i izri~e obvezniku meru zabrane obavqawa delatnosti u 
trajawu do 60 dana. 

Ako se u postupku ve{ta~ewa iz stava 6. ovog ~lana utvrdi da 
je obveznik preduzimao radwe u ciqu izmene podataka o evidentiranom 
prometu, ili da obveznik koristi nesertifikovanu softversku aplikaciju, 
ili da je izvr{io neovla{}ene izmene u sertifikovanoj softverskoj 
aplikaciji iz ~lana 6. stav 3. ovog zakona, Poreska uprava donosi re{ewe o 
oduzimawu fiskalne kase, ra~unara i ostale dodatne opreme i izri~e 
obvezniku meru zabrane obavqawa delatnosti u trajawu do 60 dana. 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



- 25 - 

 

Protiv re{ewa iz st. 7. i 8. ovog ~lana, obveznik ima pravo da 
izjavi `albu u roku od 15 dana od dana prijema re{ewa, s tim {to `alba ne 
zadr`ava izvr{ewe re{ewa. 

U slu~aju iz stava 8. ovog ~lana, tro{kove u vezi ve{ta~ewa 
fiskalne kase, ra~unara i ostale dodatne opreme snosi obveznik. 

Tehni~ki pregled fiskalne kase 

^lan 30. 

Obveznik je du`an da jednom godi{we obavi tehni~ki pregled 
fiskalne kase. 

Rok iz stava 1. ovog ~lana ra~una se od dana prve 
fiskalizacije fiskalne kase. 

Tehni~ki pregled iz stava 1. ovog ~lana ovla{}eni serviser je 
du`an da izvr{i u roku iz ~lana 29. stav 1. ovog zakona i isti upi{e u 
servisnu kwi`icu. 

Tehni~ki pregled iz stava 1. ovog ~lana naro~ito obuhvata: 
stawe servisne, programske i fiskalne plombe, ~i{}ewe {tampa~a i 
proveru ispravnosti rada fiskalne kase pomo}u funkcija iz ~lana 4. ta~ka 
8) ovog zakona. 

Tro{kove tehni~kog pregleda snosi obveznik ~ija se visina 
utvr|uje ugovorom o servisirawu. 

Dosije i servisna kwi`ica fiskalne kase 

^lan 31. 

Za svaku fiskalnu kasu ovla{}eni servis je du`an da formira 
dosije fiskalne kase i izda servisnu kwi`icu fiskalne kase. 

U dosije i servisnu kwi`icu fiskalne kase upisuju se podaci o 
servisirawu i tehni~kom pregledu fiskalne kase i drugi podaci o 
fiskalnoj kasi, u skladu sa ovim zakonom. 

Obveznik je du`an da servisnu kwi`icu ~uva uz fiskalnu kasu 
na koju se odnosi. 

U dosije fiskalne kase, koji ~uva ovla{}eni servis, i servisnu 
kwi`icu fiskalne kase ovla{}eni serviser je du`an da upi{e slede}e 
podatke: 

1) naziv obveznika; 

2) naziv, mesto i adresu objekta gde se nalazi fiskalna kasa; 

3) datum i vreme prijema fiskalne kase na servisirawe, 
odnosno tehni~ki pregled; 

4) datum zavr{etka servisirawa, odnosno tehni~kog pregleda; 

5) vrstu neispravnosti; 

6) stawe plombi; 
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7) stawe svih broja~a iz ~lana 4. ta~ka 30) ovog zakona; 

8) podatke o licu koje je prijavilo neispravnost fiskalne 
kase; 

9) specifikaciju izvr{enih radova. 

Ovla{}ewe za dono{ewe podzakonskih akata 

^lan 32. 

Sadr`inu fiskalnog ra~una i na~in evidentirawa prometa 
izdavawem fiskalnog ra~una iz ~lana 12. stav 8. ovog zakona, na~in 
otklawawa gre{ke u evidentirawu prometa preko fiskalne kase iz ~lana 
19. ovog zakona i sadr`inu i vo|ewe kwige dnevnih izve{taja iz ~lana 20. 
stav 1. ovog zakona, bli`e ure|uje ministar finansija. 

Ministar finansija bli`e ure|uje postupak fiskalizacije iz 
~lana 27. ovog zakona, sadr`aj evidencija iz ~lana 28. st. 1. i 11. ovog 
zakona, izgled, sadr`aj i na~in vo|ewa dosijea i servisne kwi`ice iz ~lana 
31. ovog zakona. 

Sadr`inu i izgled kvalifikacionog formulara iz ~lana 22. 
stav 4. ta~ka 2) ovog zakona bli`e ure|uje ministar trgovine. 

VII. KONTROLA TEHNI^KIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA 
FISKALNE KASE, KONTROLA EVIDENTIRAWA PROMETA PREKO 
FISKALNE KASE I KONTROLA RADA OVLA[]ENIH SERVISA 

Kontrola tehni~kih i funkcionalnih karakteristika 
fiskalne kase 

^lan 33. 

Kontrolu tehni~kih i funkcionalnih karakteristika fiskalne 
kase proizvo|a~a kojima je data saglasnost iz ~lana 22. stav 1. ovog zakona, 
vr{i ministarstvo trgovine: 

1) na osnovu plana periodi~ne kontrole; 

2) na zahtev Poreske uprave; 

3) na zahtev ovla{}enog servisa. 

Ako ministarstvo trgovine, u postupku kontrole utvrdi da 
odre|eni tip fiskalne kase ne odgovara tehni~kim i funkcionalnim 
karakteristikama iz ~lana 22. stav 3. ta~ka 2) ovog zakona, ili sadr`i 
skrivene funkcije koje nisu navedene u dokumentaciji iz ~lana 22. stav 4. 
ta~ka 4) ovog zakona, re{ewem }e privremeno zabraniti daqe stavqawe u 
promet i kori{}ewe tog tipa fiskalne kase i nalo`iti proizvo|a~u da 
utvr|ene nedostatke otkloni kod svih proizvedenih fiskalnih kasa tog tipa, 
kod kojih se utvrdi postojawe nedostataka, ili da obvezniku, o svom tro{ku, 
zameni fiskalnu kasu sa nedostatkom novom fiskalnom kasom odgovaraju}eg 
i odobrenog tipa, u roku koji ne mo`e biti du`i od 30 dana od dana prijema 
re{ewa o privremenoj zabrani stavqawa u promet konkretnog tipa fiskalne 
kase. 
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Re{ewe iz stava 2. ovog ~lana je kona~no. 

Proizvo|a~ je du`an da o utvr|enim nedostacima na odre|enom 
tipu fiskalne kase, u roku od tri dana od dana prijema re{ewa iz stava 2. 
ovog ~lana, pismeno obavesti sve svoje ovla{}ene servise i nalo`i im da, 
najkasnije u roku od 20 dana od dana prijema obave{tewa, sa~ine spisak 
fiskalnih kasa na kojima nisu otkloweni nedostaci, ili nije izvr{ena 
zamena novom fiskalnom kasom i o tome u istom roku dostave spisak 
proizvo|a~u. 

Proizvo|a~ je du`an da najkasnije u roku od sedam dana od 
dana prijema spiska iz stava 4. ovog ~lana, sa~ini izve{taj o izvr{ewu 
naloga iz stava 2. ovog ~lana sa spiskom fiskalnih kasa na kojima nisu 
otkloweni nedostaci, ili nije izvr{ena zamena novom fiskalnom kasom, i 
isti dostavi ministarstvu trgovine i Poreskoj upravi. 

Poreska uprava je du`na da, odmah, a najkasnije u roku od pet 
dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog ~lana, donese re{ewe o 
oduzimawu od obveznika fiskalne kase sa wenom servisnom kwi`icom, ako 
na toj fiskalnoj kasi nisu otkloweni nedostaci, ili nije izvr{ena zamena 
novom fiskalnom kasom. 

Protiv re{ewa iz stava 6. ovog ~lana, `alba nije dopu{tena. 

Do po~etka kori{}ewa nove fiskalne kase u slu~aju iz st. 2. i 
6. ovog ~lana, obveznik je du`an da evidentira promet na na~in iz ~lana 12. 
stav 8. ovog zakona. 

Ako proizvo|a~ u roku iz stava 2. ovog ~lana, ne otkloni 
utvr|ene nedostatke ili ne izvr{i zamenu novom fiskalnom kasom, 
ministarstvo trgovine pokrenu}e postupak realizacije datog sredstva 
obezbe|ewa iz ~lana 24. stav 2. ovog zakona, radi naknade tro{kova nabavke 
nove fiskalne kase obvezniku kome je oduzeta fiskalna kasa re{ewem 
Poreske uprave iz stava 6. ovog ~lana. 

Ako iznos sredstava obezbe|ewa iz realizovanog sredstva 
obezbe|ewa nije dovoqan za naknadu tro{kova nabavke nove fiskalne kase u 
celosti, obvezniku se ispla}uje srazmeran deo naknade tro{kova. 

Ako proizvo|a~ ne postupi na na~in iz st. 4. i 5. ovog ~lana, 
ministarstvo trgovine predla`e Vladi oduzimawe date saglasnosti za 
konkretan tip fiskalne kase. 

Ako Vlada oduzme datu saglasnost proizvo|a~u za konretan tip 
fiskalne kase, u slu~aju iz stava 11. ovog ~lana, proizvo|a~, Poreska uprava 
i obveznik su du`ni da postupe na na~in iz ~lana 28. st. 15, 16. i 17. ovog 
zakona. 

Kontrola evidentirawa prometa preko fiskalne kase, 
kontrola fiskalnih plombi, fiskalne kase i servisne 

plombe fiskalne kase 

^lan 34. 

Kontrolu evidentirawa prometa preko fiskalne kase, kontrolu 
fiskalnih plombi i fiskalne kase vr{i Poreska uprava. 

Obveznik je du`an da na zahtev Poreske uprave od{tampa 
periodi~ni izve{taj za odre|ene periode i presek stawa. 
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Proizvo|a~ je du`an da, za potrebe kontrole evidentirawa 
prometa preko fiskalne kase, sa~ini posebno uputstvo o na~inu kori{}ewa 
fiskalne kase, softvera fiskalne kase i svim wegovim mogu}nostima, 
odnosno svoje sertifikovane softverske aplikacije na ra~unaru povezanim 
sa fiskalnom kasom i svim wenim mogu}nostima, i da ga dostavi 
ministarstvu trgovine i Poreskoj upravi - Centrali, u roku od 30 dana od 
dana potpisivawa ugovora iz ~lana 24. stav 1. ovog zakona. 

Ako proizvo|a~ vr{i izmenu i dopunu softvera fiskalne kase, 
odnosno sertifikovane softverske aplikacije na ra~unaru preko koga se 
zadaju komande fiskalnoj kasi preko interfejsa fiskalne kase, du`an je da 
sa~ini novo uputstvo o na~inu kori{}ewa fiskalne kase, softvera fiskalne 
kase i svim wegovim mogu}nostima, odnosno svoje sertifikovane softverske 
aplikacije ra~unara povezanog sa fiskalnom kasom i svim wenim 
mogu}nostima, i da ga dostavi ministarstvu trgovine i Poreskoj upravi - 
Centrali u roku od pet dana od dana dobijawa sertifikata. 

Ako Poreska uprava, u postupku kontrole iz stava 1. ovog 
~lana, utvrdi da obveznik vr{i evidentirawe prometa preko 
nefiskalizovane registar kase, Poreska uprava re{ewem privremeno 
oduzima kasu i obvezniku izri~e re{ewem meru zabrane obavqawa 
delatnosti u trajawu do 60 dana. 

Ako Poreska uprava, u postupku kontrole iz stava 1. ovog 
~lana, utvrdi da obveznik vr{i evidentirawe prometa kori{}ewem 
nesertifikovane softverske aplikacije na ra~unaru preko koga se zadaju 
komande fiskalnoj kasi preko interfejsa fiskalne kase, Poreska uprava 
re{ewem privremeno oduzima fiskalnu kasu, ra~unar i ostalu dodatnu 
opremu iz ~lana 6. ovog zakona radi ve{ta~ewa. 

Ako se u postupku ve{ta~ewa utvrdi da je obveznik vr{io 
evidentirawe prometa kori{}ewem nesertifikovane softverske aplikacije 
na ra~unaru preko koga se zadaju komande fiskalnoj kasi preko interfejsa 
fiskalne kase, iz stava 6. ovog ~lana, Poreska uprava oduzima fiskalnu 
kasu, ra~unar i ostalu dodatnu opremu iz ~lana 6. ovog zakona, a obvezniku 
izri~e re{ewem meru zabrane obavqawa delatnosti u trajawu do 60 dana i 
preduzima zakonom propisane mere. 

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog ~lana, 
utvrdi da je obveznik onemogu}io daqinsko o~itavawe svih dnevnih 
izve{taja fiskalne kase u toku zadatog perioda preko terminala za 
daqinsko o~itavawe, a fiskalna kasa je bila ispravna, Poreska uprava 
obvezniku izri~e re{ewem meru zabrane obavqawa delatnosti u trajawu do 
60 dana. 

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog ~lana, 
utvrdi da se podaci iz dnevnog izve{taja za konkretan dan od{tampani iz 
baze podataka Poreske uprave formirani na osnovu dostavqenih podataka 
putem terminala za daqinsko o~itavawe, ne sla`u sa podacima iz dnevnog 
izve{taja za isti dan, ulo`enog u kwigu dnevnog izve{taja, ili za konkretan 
dan u kwizi nije evidentiran dnevni izve{taj ili se dnevni izve{taj ne 
nalazi na kontrolnoj traci fiskalne kase, Poreska uprava obvezniku izri~e 
re{ewem meru zabrane obavqawa delatnosti u trajawu do 60 dana.  
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Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog ~lana, 
utvrdi da obveznik preko fiskalizovane kase izdaje ise~ke trake koji imaju 
izgled fiskalnog ise~ka, a ti ise~ci ne sadr`e sve propisane elemente, 
odnosno sadr`e pogre{no unete elemente iz ~lana 12. stav 2. ovog zakona, 
Poreska uprava obvezniku izri~e re{ewem meru zabrane obavqawa 
delatnosti u trajawu do 60 dana. 

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog ~lana, 
utvrdi da je obveznik sakrio, o{tetio, uni{tio ili u~inio neupotrebqivom 
kontrolnu traku fiskalne kase na kojoj su zabele`eni podaci o 
evidentirawu prometa u okviru obavqawa delatnosti za koju je zakonom 
propisano evidentirawe prometa preko fiskalne kase, pre isteka zakonskog 
roka za weno ~uvawe, Poreska uprava re{ewem izri~e meru zabrane 
obavqawa delatnosti u trajawu do 60 dana. 

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog ~lana, 
utvrdi da je obveznik neovla{}eno vr{io resete fiskalne kase iz ~lana 21. 
stav 7. ovog zakona, na fiskalnoj kasi preko koje se vr{i evidentirawe 
prometa, Poreska uprava re{ewem privremeno oduzima fiskalnu kasu, 
kontrolne trake i servisnu kwi`icu radi ve{ta~ewa, a obvezniku re{ewem 
izri~e meru zabrane obavqawa delatnosti u trajawu do 60 dana. 

Protiv re{ewa Poreske uprave iz st. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. 
ovog ~lana, nije dopu{tena `alba. 

Ako se u postupku ve{ta~ewa iz stava 12. ovog ~lana utvrdi da 
je obveznik vr{io neovla{}ene resete, Poreska uprava donosi re{ewe o 
oduzimawu fiskalne kase i preduzima zakonom propisane mere. 

Kontrolu programske i fiskalne plombe fiskalne kase, vr{i 
radnik Poreske uprave koji je obu~en i ovla{}en re{ewem Poreske uprave 
za tu vrstu kontrole. 

Ako ovla{}eni radnik Poreske uprave u postupku kontrole iz 
stava 15. ovog ~lana, utvrdi da programska i fiskalna plomba fiskalne 
kase ne sadr`e sve vrste za{tite, sastavqa zapisnik i privremeno oduzima 
fiskalnu kasu. 

U slu~aju iz stava 16. ovog ~lana, Poreska uprava fiskalnu 
kasu dostavqa Narodnoj banci Srbije - Zavodu za izradu nov~anica radi 
ve{ta~ewa. 

Ako organ iz stava 17. ovog ~lana da nalaz i mi{qewe da 
programska i fiskalna plomba fiskalne kase nisu verodostojne, Poreska 
uprava donosi re{ewe o oduzimawu fiskalne kase i preduzima zakonom 
propisane mere. 

Protiv re{ewa iz st. 14. i 18. ovog ~lana nije dopu{tena 
`alba. 

Tro{kove ve{ta~ewa u slu~aju iz stava 17. ovog ~lana, snosi 
obveznik. 

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog ~lana 
utvrdi da je obveznik sakrio, otu|io, uni{tio ili u~inio neupotrebqivom 
fiskalnu kasu preko koje je evidentirao promet, zbog ~ega nije mogu}e 
izvr{iti poresku kontrolu, sastavqa se zapisnik i postupa u skladu sa 
odredbama zakona kojim se ure|uje poreski postupak.  

U slu~aju iz stava 9. ovog ~lana, poreska osnovica utvr|uje se 
procenom na na~in propisan zakonom kojim se ure|uje poreski postupak. 
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Poreski inspektor je du`an da u postupku kontrole 
evidentirawa prometa preko fiskalne kase, utvrdi da li na fiskalnoj kasi 
postoji servisna plomba koja odgovara kodu upisanom u servisnoj kwi`ici, 
odnosno da li je servisna plomba o{te}ena, kao i da, ako obveznik koristi 
softversku aplikaciju koja omogu}ava zadavawe komandi fiskalnoj kasi 
preko ra~unara, utvrdi da li softverska aplikacija ima sertifikat iz 
~lana 6. stav 3. ovog zakona. 

Ako softver fiskalne kase, odnosno sertifikovana softverska 
aplikacija za ra~unar preko koga se zadaju komande fiskalnoj kasi preko 
interfejsa fiskalne kase omogu}ava vo|ewe i ~uvawe drugih podataka, koji 
nisu definisani u fiskalnim dokumentima (vo|ewe zaliha dobara, 
robnomaterijalno i finansijsko kwigovodstvo, i dr.), obveznik je du`an da 
ih u~ini dostupnim Poreskoj upravi, na wen zahtev, u postupku kontrole iz 
stava 1. ovog ~lana. 

Kontrola rada ovla{}enih servisa 

^lan 35. 

Kontrolu rada ovla{}enih servisa vr{i ministarstvo trgovine, 
na osnovu dokumentacije iz ~lana 22. stav 4. ta~ka 8) ovog zakona. 

Ako ministarstvo trgovine u postupku kontrole utvrdi da 
proizvo|a~ nije organizovao servisnu mre`u u obimu, kadrovski i tehni~ki u 
skladu sa organizacijom servisne mre`e iz ~lana 22. stav 4. ta~ka 8) ovog 
zakona, sastavqa o tome zapisnik i dostavqa ga komisiji. 

U slu~aju iz stava 2. ovog ~lana, komisija zahteva pismeno 
obrazlo`ewe od proizvo|a~a, posle ~ijeg razmatrawa mo`e odobriti 
proizvo|a~u da organizuje servisnu mre`u u smawenom obimu od obima 
servisne mre`e iz ~lana 22. stav 4. ta~ka 8) ovog zakona. 

Ako komisija odobri proizvo|a~u smawewe obima servisne 
mre`e iz ~lana 22. stav 4. ta~ka 8) ovog zakona, proizvo|a~ je du`an da 
organizaciju nove servisne mre`e dostavi ministarstvu trgovine i Poreskoj 
upravi - Centrali u roku od osam dana od dana prijema odluke komisije. 

Interna kontrola rada ovla{}enih servisa 

^lan 36. 

Proizvo|a~ je du`an da vr{i internu kontrolu rada 
ovla{}enih servisa kojima je dao ovla{}ewe iz ~lana 28. stav 1. ovog 
zakona.  

Ako proizvo|a~ u toku kontrole iz stava 1. ovog ~lana, utvrdi 
da ovla{}eni servis ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona, du`an je 
da ovla{}enom servisu oduzme ovla{}ewe iz ~lana 28. stav 1. ovog zakona, 
u roku od osam dana od dana utvr|ene nepravilnosti. 

Proizvo|a~ je du`an da na zahtev Poreske uprave, postupi na 
na~in iz stava 2. ovog ~lana, kada Poreska uprava u postupku kontrole 
utvrdi da ovla{}eni servis ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona. 
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O oduzimawu ovla{}ewa iz st. 2. i 3. ovog ~lana, proizvo|a~ 
obave{tava ministarstvo trgovine, Poresku upravu i obveznika u roku od tri 
dana od dana oduzimawa ovla{}ewa. 

Proizvo|a~ je du`an da u roku od osam dana od dana 
oduzimawa ovla{}ewa iz st. 2. i 3. ovog ~lana, obvezniku obezbedi drugi 
ovla{}eni servis. 

Ako proizvo|a~ ne postupi na na~in iz stava 5. ovog ~lana, 
ministarstvo trgovine pokre}e postupak za oduzimawe saglasnosti iz ~lana 
22. stav 1. ovog zakona, o ~emu pismeno obave{tava proizvo|a~a. 

Promena mesta prodaje dobara, odnosno pru`awa usluga 

^lan 37. 

U slu~aju promene mesta prodaje dobara, odnosno pru`awa 
usluga, obveznik je du`an da najkasnije u roku od tri dana pre promene 
mesta prodaje dobara, odnosno pru`awa usluga podnese zahtev za 
fiskalizaciju Poreskoj upravi, preko ovla{}enog servisa. 

Ovla{}eni servis je du`an da na licu mesta, pre po~etka 
evidentirawa prometa na novom mestu prodaje dobara, odnosno pru`awa 
usluga, u prisustvu ovla{}enog radnika Poreske uprave, izvr{i odgovaraju}u 
promenu podataka u operativnoj memoriji fiskalne kase i iste upi{e u 
servisnu kwi`icu. 

U slu~aju iz stava 2. ovog ~lana Poreska uprava donosi novo 
re{ewe o fiskalizaciji. 

Otpo~iwawe obavqawa delatnosti 

^lan 38. 

Obveznik mo`e da otpo~ne obavqawe delatnosti prometa 
dobara na malo, odnosno pru`awa usluga fizi~kim licima, posle 
fiskalizacije fiskalne kase i wenog instalirawa u objektu, odnosno na 
mestu na kome se obavqa promet. 

Prestanak obavqawa delatnosti 

^lan 39. 

Organ nadle`an za vo|ewe odgovaraju}eg registra mo`e 
izvr{iti brisawe obveznika iz tog registra, kada obveznik podnese dokaz o 
brisawu obveznika iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka 
obavqawa delatnosti obveznika. 

Dokaz iz stava 1. ovog ~lana je re{ewe Poreske uprave o 
brisawu obveznika iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka 
obavqawa delatnosti obveznika. 

Pre dobijawa re{ewa iz stava 2. ovog ~lana, obveznik je du`an 
da fiskalnu kasu preda ovla{}enom servisu. 
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Ovla{}eni serviser u prisustvu ovla{}enog radnika Poreske 
uprave skida fiskalni modul i preuzima sve podatke iz fiskalne memorije 
fiskalne kase, o ~emu se sastavqa zapisnik. 

Obveznik ima pravo da prisustvuje preuzimawu podataka iz 
fiskalne memorije. 

Ovla{}eni servis je du`an da fiskalni modul zaliven za 
ku}i{te fiskalne kase ~uva dok Poreska uprava pismeno ne odobri wegovo 
uni{tavawe. 

Fiskalni modul zaliven za ku}i{te fiskalne kase uni{tava 
ovla{}eni servis u prisustvu komisije za uni{tavawe fiskalnog modula, 
koju obrazuje Poreska uprava od predstavnika ovla{}enog servisa i Poreske 
uprave. 

O izvr{enom uni{tavawu fiskalnog modula, komisija iz stava 
7. ovog ~lana sastavqa zapisnik. 

Odredbe st. 3, 4, 5, 6, 7. i 8. ovog ~lana primewuju se i 
prilikom zamene fiskalnog modula. 

Organ nadle`an za vo|ewe odgovaraju}eg registra ne mo`e 
izvr{iti brisawe obveznika iz tog registra, u slu~aju kada je Poreska 
uprava izrekla meru zabrane obavqawa delatnosti propisane ovim zakonom, 
dok traje izre~ena mera zabrane obavqawa delatnosti. 

Kra|a i uni{tewe i o{te}ewe fiskalne kase usled 
vi{e sile 

^lan 40. 

U slu~aju kra|e, odnosno o{te}ewa ili uni{tewa fiskalne 
kase usled vi{e sile (poplava, po`ar, zemqotres i sl.), obveznik je du`an 
da u roku od tri dana od dana kra|e, odnosno o{te}ewa ili uni{tewa 
fiskalne kase usled vi{e sile, pismeno obavesti Poresku upravu, a po 
dobijawu zapisnika nadle`nog organa, odnosno organizacije isti dostavi 
Poreskoj upravi u roku od tri dana od dana prijema zapisnika. 

U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana Poreska uprava ukida re{ewe 
o fiskalizaciji ukradene, odnosno o{te}ene ili uni{tene fiskalne kase 
usled vi{e sile, na osnovu koga se konkretna kasa bri{e iz registra 
fiskalizovanih kasa. 

Re{ewe iz stava 2. ovog ~lana Poreska uprava dostavqa 
ovla{}enom servisu. 

Ovla{}eni servis je du`an da dosije konkretne fiskalne kase, 
za koju je Poreska uprava donela re{ewe iz stava 2. ovog ~lana, odvojeno 
~uva. 

U slu~aju kra|e fiskalne kase, obveznik je du`an da najkasnije 
u roku od osam dana od dana kra|e otpo~ne evidentirawe prometa preko 
nove fiskalne kase. 
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U slu~aju uni{tewa ili o{te}ewa fiskalne kase usled vi{e 
sile, obveznik je du`an da u roku od osam dana od dana nastavka obavqawa 
delatnosti posle vi{e sile, otpo~ne evidentirawe prometa preko nove 
fiskalne kase. 

Do fiskalizacije nove fiskalne kase u slu~aju iz stava 1. ovog 
~lana, obveznik je du`an da evidentirawe prometa vr{i na na~in iz ~lana 
12. stav 8. ovog zakona. 

U slu~aju kra|e, uni{tewa ili o{te}ewa fiskalne kase pri 
transportu, obveznik, odnosno proizvo|a~ je du`an da postupi na na~in iz 
stava 1. ovog ~lana. 

VIII. REFUNDACIJA KUPCU DOBARA, ODNOSNO KORISNIKU 
USLUGA DELA PDV ISKAZANOG U FISKALNOM ISE^KU 

^lan 41. 

Fizi~ko lice - kupac dobara, odnosno korisnik usluga, mo`e 
ostvariti pravo na refundaciju dela PDV iskazanog u fiskalnom ise~ku za 
kupqena dobra, odnosno pru`ene usluge, koja su evidentirana preko 
fiskalne kase. 

Vlada, na predlog ministarstva finansija, bli`e ure|uje 
visinu, na~in, postupak i dinamiku ostvarivawa prava iz stava 1. ovog 
~lana. 

IX. NADZOR 

^lan 42. 

Nadzor nad primenom ovog zakona vr{i Poreska uprava i 
ministarstvo trgovine. 

X. KAZNENE ODREDBE 

Prekr{aji 

^lan 43. 

Nov~anom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazni}e se za 
prekr{aj pravno lice - obveznik, ako: 

1) terminal za daqinsko o~itavawe u vreme rada fiskalne 
kase ne dr`i prikqu~en na fiskalnu kasu preko wenog interfejsa (~lan 7. 
stav 3.); 

2) ne obezbedi daqinsko o~itavawe svih dnevnih izve{taja iz 
fiskalne kase u toku zadatog perioda pomo}u terminala za daqinsko 
o~itavawe (~lan 7. stav 4.); 
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3) u fakturu ne unese redni broj fiskalnog ise~ka na osnovu 
koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi, ili u objektu, odnosno mestu na 
kome se vr{i promet dobara na malo, odnosno pru`aju usluge, ne dr`i kopije 
izdatih faktura, ili evidentirani promet preko fiskalne kase za koji se 
pla}awe vr{i na osnovu fakture ne iskazuje u kwizi dnevnog izve{taja, ili 
ne evidentira svaki pojedina~no ostvareni promet dobara na malo, odnosno 
usluga fizi~kim licima izdavawem posebno propisanog fiskalnog ra~una u 
dva primerka u svim slu~ajevima neispravnosti fiskalne kase, oduzimawa 
fiskalne kase od strane Poreske uprave, kra|e, uni{tewa ili o{te}ewa 
fiskalne kase, kao i u svim ostalim slu~ajevima propisanim zakonom, ili 
fiskalni ra~un ne ~uva najmawe tri godine (~lan 12. st. 5, 6, 7, 8. i 10.); 

4) ne formira i ne {tampa jednom dnevno, na kraju rada 
dnevni izve{taj iz fiskalne kase, ili ne formira i ne {tampa na kraju 
rada, posledweg dana svakog poreskog perioda periodi~ni izve{taj iz 
fiskalne kase, ili na zahtev Poreske uprave ne formira i ne od{tampa 
presek stawa iz svih fiskalnih ise~aka formiranih i od{tampanih od 
trenutka formirawa i {tampawa prethodnog dnevnog izve{taja (~l. 13, 14. i 
15.); 

5) istovremeno sa {tampawem fiskalnih dokumenata ne 
{tampa i wihov sadr`aj na kontrolnoj traci fiskalne kase kopirnim putem 
ili putem dvostrukog {tampa~a, ili za {tampawe fiskalnih dokumenata ne 
koristi papir naveden u korisni~kom uputstvu proizvo|a~a za konkretan tip 
fiskalne kase, ili kontrolnu traku, dnevni izve{taj i periodi~ni izve{taj 
ne ~uva najmawe tri godine (~lan 17. st. 3, 7. i 8.);  

6) svaki pojedina~ni promet dobara na malo, odnosno promet 
usluga fizi~kim licima ne evidentira preko fiskalne kase, ili ne 
od{tampa i izda kupcu dobara, odnosno korisniku usluga fiskalni ise~ak 
fiskalne kase preko koje je evidentiran promet, bez obzira da li je kupac 
dobara, odnosno korisnik usluga to zahtevao ili ne, ili ne izdaje fiskalne 
ise~ke sa svim obaveznim podacima, ili na vidnom mestu u objektu u kome 
vr{i promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizi~kim licima, ne 
istakne obave{tewe o obavezi izdavawa fiskalnog ise~ka od strane 
obveznika, o obavezi uzimawa fiskalnog ise~ka, kao i o pravu kupca dobara, 
odnosno korisnika usluga da za kupqena dobra, odnosno primqene usluge ne 
plati obvezniku, ako mu obveznik ne od{tampa i izda fiskalni ise~ak, ili 
u objektu ili drugom mestu na kome se vr{i promet dobara na malo, odnosno 
pru`aju usluge fizi~kim licima dr`i drugu registar kasu osim fiskalne 
(~lan 18. st. 1, 2, 3. i 6.); 

7) ne vodi kwigu dnevnih izve{taja za svaku fiskalnu kasu, 
ili od{tampane dnevne izve{taje ne evidentira i odla`e u kwigu dnevnih 
izve{taja hronolo{kim redom, ne ~uva kwigu dnevnih izve{taja na mestu gde 
vr{i promet dobara na malo, odnosno mestu pru`awa usluga, ili kwigu 
dnevnih izve{taja ne ~uva tri godine (~lan 20. st. 1, 2, 3. i 4.); 

8) ne obezbedi evidentirawe prometa preko druge fiskalne 
kase u slu~aju neispravnosti fiskalne kase du`e od 15 radnih dana ukupno 
u toku kalendarske godine, ili u slu~aju neispravnosti fiskalne kase 
preduzima radwe na fiskalnoj kasi, odnosno u propisanom roku ne obavesti 
ovla{}eni servis o neispravnosti fiskalne kase (~lan 21. st. 3. i 12.); 

9) ne podnese zahtev za fiskalizaciju fiskalne kase Poreskoj 
upravi, preko ovla{}enog servisa, u propisanom roku, ili ne izvr{i dodelu 
oznake poreske stope u skladu sa ~lanom 5. ovog zakona, u bazi podataka 
operativne memorije, uz svaki naziv proizvoda, odnosno usluge, ili u 
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operativnu memoriju fiskalne kase ne unese jednozna~no i nedvosmisleno 
identifikovan celokupan asortiman dobara i usluga sa kojima je zadu`en 
objekat ili drugo mesto na kome se vr{i promet, ili re{ewe o 
fiskalizaciji ne ~uva uz fiskalnu kasu na koju se odnosi (~lan 27. st. 10, 
14, 15. i 17.); 

10) ne zakqu~i ugovor o servisirawu sa drugim ovla{}enim 
servisom, u propisanom roku (~lan 28. stav 17.); 

11) ako se u postupku ve{ta~ewa utvrdi da je obveznik 
preduzimao radwe u ciqu izmene podataka o evidentiranom prometu, odnosno 
da je koristio nesertifikovanu softversku aplikaciju, ili da je izvr{io 
neovla{}ene izmene u softverskoj aplikaciji (~lan 29. st. 7. i 8.); 

12) ne obavqa tehni~ki pregled fiskalne kase u propisanom 
roku (~lan 30. stav 1.); 

13) ne ~uva servisnu kwi`icu uz fiskalnu kasu na koju se 
odnosi (~lan 31. stav 3.); 

14) ne evidentira promet na na~in iz ~lana 12. stav 8. ovog 
zakona (~lan 33. stav 8.); 

15) na zahtev Poreske uprave ne od{tampa periodi~ni izve{taj 
za odre|eni period i presek stawa, ili vr{i evidentirawe prometa preko 
nefiskalizovane kase, ili vr{i evidentirawe prometa kori{}ewem 
nesertifikovane softverske aplikacije na ra~unaru preko koga se zadaju 
komande fiskalnoj kasi preko interfejsa fiskalne kase, ili onemogu}i 
daqinsko o~itavawe svih dnevnih izve{taja iz fiskalne kase u toku zadatog 
perioda preko terminala za daqinsko o~itavawe, a fiskalna kasa je bila 
ispravna, ili se podaci iz dnevnog izve{taja za konkretni dan od{tampani 
iz baze podataka Poreske uprave formirani na osnovu dostavqenih podataka 
putem terminala za daqinsko o~itavawe ne sla`u sa podacima iz dnevnog 
izve{taja za isti dan ulo`enom u kwigu dnevnih izve{taja, ili za konkretan 
dan nije u kwizi dnevnih izve{taja evidentiran dnevni izve{taj, ili dnevni 
izve{taj nije evidentiran na kontrolnoj traci fiskalne kase, ili izdaje 
ise~ke trake koji imaju izgled fiskalnog ise~ka, a ti ise~ci ne sadr`e sve 
propisane elemente, odnosno sadr`e pogre{no unete elemente fiskalnog 
ise~ka, ili sakrije, o{teti, uni{ti ili u~ini neupotrebqivom kontrolnu 
traku fiskalne kase na kojoj su zabele`eni podaci o evidentirawu prometa 
u okviru obavqawa delatnosti za koju je zakonom propisano evidentirawe 
prometa preko fiskalne kase, pre isteka zakonskog roka za weno ~uvawe, 
ili vr{i neovla{}eno resete fiskalne kase, ili ne u~ini dostupnim 
Poreskoj upravi, na wen zahtev druge podatke koji nisu definisani u 
fiskalnim dokumentima (~lan 34. st. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14. i 24.); 

16) ne podnese zahtev za fiskalizaciju Poreskoj upravi preko 
ovla{}enog servisa, u roku od tri dana pre promene mesta prodaje dobara, 
odnosno pru`awa usluga (~lan 37. stav 1.); 

17) otpo~ne obavqawe delatnosti prometa dobara na malo, 
odnosno pru`awa usluga fizi~kim licima pre fiskalizacije fiskalne kase 
i wenog instalirawa u objektu, odnosno na mestu na kome se obavqa promet 
(~lan 38. stav 1.); 

18) fiskalnu kasu ne preda ovla{}enom servisu pre dobijawa 
re{ewa Poreske uprave o brisawu obveznika iz registra fiskalizovanih 
kasa zbog prestanka obavqawa delatnosti (~lan 39. stav 3.); 
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19) u slu~aju kra|e, odnosno o{te}ewa ili uni{tewa fiskalne 
kase usled vi{e sile (poplava, po`ar, zemqotres i sl.), li~no ili preko 
lica koje ga zastupa, o tome pismeno ne obavesti Poresku upravu, ili ne 
dostavi zapisnik nadle`nog organa, u propisanom roku, ili ne otpo~ne 
evidentirawe prometa preko nove fiskalne kase najkasnije u roku od osam 
dana od dana kra|e fiskalne kase, ili ne otpo~ne evidentirawe prometa 
preko nove fiskalne kase u roku od osam dana od dana nastavka obavqawa 
delatnosti posle vi{e sile, u slu~aju o{te}ewa ili uni{tewa fiskalne 
kase usled vi{e sile, ili u slu~aju kra|e, odnosno o{te}ewa ili uni{tewa 
fiskalne kase usled vi{e sile (poplava, po`ar, zemqotres i sl.) ne vr{i 
evidentirawe prometa izdavawem fiskalnog ra~una, ili u slu~aju kra|e, 
uni{tewa ili o{te}ewa fiskalne kase pri transportu, pismeno ne obavesti 
Poresku upravu u propisanom roku (~lan 40. st. 1, 5, 6, 7. i 8.); 

20) koristi softversku aplikaciju za zadavawe komandi 
fiskalnoj kasi preko wenog interfejsa za koju nije izdat sertifikat za 
weno stavqawe u promet (~lan 55. st. 1. i 2.); 

21) ne obezbedi i ne prikqu~i terminal za daqinsko 
o~itavawe na interfejs fiskalne kase (~lan 55. st. 3, 4, 5. i 6.); 

22) ne omogu}i kupcima dobara, odnosno korisnicima usluga 
pla}awe pomo}u platne kartice (~lan 55. st. 7. i 8.). 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kazni}e se odgovorno lice 
u pravnom licu nov~anom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kazni}e se preduzetnik 
nov~anom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara. 

^lan 44. 

Nov~anom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazni}e se za 
prekr{aj pravno lice - proizvo|a~, ako: 

1) ne upi{e u fiskalnu memoriju fiskalne kase 
identifikacioni broj fiskalnog modula (~lan 9. stav 1. ta~ka 2)); 

2) stavi fiskalnu kasu u promet za koju nije izdata saglasnost 
za stavqawe fiskalne kase u promet (~lan 22. stav 1.); 

3) organizaciju servisne i distributivne mre`e, koju je podneo 
uz zahtev za davawe saglasnosti za stavqawe fiskalne kase u promet, 
smawi pre isteka propisanog roka (~lan 22. stav 8.); 

4) stavi u promet fiskalnu kasu na kojoj su vr{ene izmene 
tehni~kih i funkcionalnih karakteristika za koju nije izdato uverewe o 
dopuni uverewa o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika 
fiskalne kase (~lan 23. stav 9.); 

5) po dobijawu saglasnosti za stavqawe fiskalne kase u 
promet, a pre po~etka stavqawa fiskalne kase u promet ne zakqu~i ugovor 
sa ministarstvom trgovine (~lan 24. stav 1.); 

6) u propisanom roku, ne dostavi Poreskoj upravi - Centrali 
podatke za prethodni kalendarski mesec kumulativno od prve prodaje, 
podatke o broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, wihovim 
maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava (~lan 24. stav 5.); 
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7) IB fiskalne kase na vidqiv na~in i trajno ne obele`i na 
gorwoj stranici svake proizvedene fiskalne kase, ili ako sa jednim IB 
trajno obele`i vi{e fiskalnih kasa i isti upi{e u fiskalnu memoriju tih 
kasa, ili ako uz zahtev za dodelu IB Poreskoj upravi - Centrali ne dostavi 
izgled proizvo|a~ke plombe i servisnih plombi ovla{}enih servisa kojima 
je do podno{ewa zahteva dato ovla{}ewe za servisirawe i popravku 
fiskalne kase, ili ako u slu~aju dodele novog ovla{}ewa ovla{}enom 
servisu u propisanom roku ne dostavi izgled wihove servisne plombe 
Poreskoj upravi - Centrali, ili ako fiskalnu kasu pre wene fiskalizacije 
neposredno ne isporu~i ovla{}enom servisu (~lan 27. st. 2, 3, 5, 6. i 7.); 

8) ne vodi evidenciju o servisima kojima je dao ovla{}ewe za 
servisirawe i popravku fiskalne kase, kao i obuku i pru`awe tehni~ke 
podr{ke obvezniku za kori{}ewe fiskalne kase, ili ako ne ovlasti drugi 
servis za servisirawe i popravku fiskalne kase, u slu~aju prestanka rada 
ovla{}enog servisa kome je dato ovla{}ewe za servisirawe i popravku 
fiskalnih kasa, ili u propisanom roku ne obavesti ministarstvo trgovine, 
Poresku upravu - Centralu i obveznika o davawu ovla{}ewa novom servisu 
(~lan 28. st. 1, 13. i 14.); 

9) Poreskoj upravi - Centrali, ne dostavi u propisanom roku 
podatke iz evidencije o ovla{}enim serviserima, ili ako u propisanom roku 
pismeno ne obavesti Poresku upravu - Centralu o davawu ovla{}ewa novom 
servisu, ili ako u propisanom roku pismeno ne obavesti Poresku upravu - 
Centralu o proizvo|a~u koji preuzima daqu obavezu obezbe|ewa servisirawa 
fiskalnih kasa kome treba predati servisne plombe i dosijea za fiskalne 
kase za ~ije stavqawe u promet je oduzeta saglasnost (~lan 28. st. 12, 14. i 
16.); 

10) ministarstvo trgovine u postupku kontrole utvrdi da 
odre|eni tip fiskalne kase ne odgovara tehni~kim i funkcionalnim 
karakteristikama, ili sadr`i skrivene funkcije koje nisu navedene u 
dokumentaciji, ili u propisanom roku ne otkloni nedostatke kod svih 
proizvedenih fiskalnih kasa tog tipa kod kojih se utvrdi postojawe 
nedostataka, ili ne zameni, o svom tro{ku, fiskalnu kasu sa nedostatkom 
novom fiskalnom kasom odgovaraju}eg i odobrenog tipa, ili ako u 
propisanom roku, pismeno ne obavesti sve ovla{}ene servise o utvr|enim 
nedostacima na odre|enom tipu fiskalne kase, i ne nalo`i im da, u 
propisanom roku, sa~ine spisak fiskalnih kasa na kojima nisu otkloweni 
nedostaci, ili nije izvr{ena zamena novom fiskalnom kasom i o tome u 
istom roku dostave spisak proizvo|a~u, ili u propisanom roku ne sa~ini 
izve{taj ili isti ne dostavi ministarstvu trgovine i Poreskoj upravi, u 
propisanom roku (~lan 33. st. 2, 4. i 5.); 

11) ne sa~ini posebno uputstvo za potrebe kontrole 
evidentirawa prometa preko fiskalne kase o na~inu kori{}ewa fiskalne 
kase, softvera fiskalne kase i svim wegovim mogu}nostima, odnosno svoje 
sertifikovane softverske aplikacije na ra~unaru povezanim sa fiskalnom 
kasom i svim wenim mogu}nostima i isto ne dostavi Poreskoj upravi - 
Centrali, u propisanom roku, ili ako ne sa~ini novo uputstvo za potrebe 
kontrole evidentirawa prometa preko fiskalne kase o na~inu kori{}ewa 
fiskalne kase, softvera fiskalne kase i svim wegovim mogu}nostima, 
odnosno svoje sertifikovane softverske aplikacije na ra~unaru povezanim 
sa fiskalnom kasom i svim wenim mogu}nostima i isto ne dostavi Poreskoj 
upravi - Centrali, u propisanom roku (~lan 34. st. 3. i 4.); 
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12) ne organizuje servisnu mre`u u obimu, kadrovski i tehni~ki 
u skladu sa organizacijom servisne mre`e dostavqene uz zahtev za davawe 
saglasnosti za stavqawe fiskalne kase u promet (~lan 35. stav 2.); 

13) ne dostavi organizaciju nove servisne mre`e ministarstvu 
trgovine i Poreskoj upravi - Centrali, u propisanom roku (~lan 35. stav 4.); 

14) ne vr{i internu kontrolu rada ovla{}enih servisa, ili ako 
ovla{}enom servisu koji ne postupi u skladu sa ovim zakonom ne oduzme 
ovla{}ewe za servisirawe i popravku fiskalne kase, u propisanom roku 
(~lan 36. st. 1. i 2.); 

15) na zahtev Poreske uprave ne oduzme ovla{}ewe ovla{}enom 
servisu za servisirawe i popravku fiskalne kase, kada Poreska uprava 
utvrdi da ovla{}eni servis ne postupa u skladu sa ovim zakonom, ili ako 
ne obavesti ministarstvo trgovine, Poresku upravu i obveznika u propisanom 
roku o oduzimawu datog ovla{}ewa ovla{}enom servisu zbog toga {to ne 
postupa u skladu sa odredbama ovog zakona, ili ako u propisanom roku 
obvezniku ne obezbedi drugi ovla{}eni servis u slu~aju oduzimawa datog 
ovla{}ewa serviseru za servisirawe i popravku fiskalne kase (~lan 36. st. 
3, 4. i 5.); 

16) u slu~aju kra|e, uni{tewa ili o{te}ewa fiskalne kase pri 
transportu o tome ne obavesti Poresku upravu, u propisanom roku (~lan 40. 
stav 8.). 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se odgovorno lice u 
pravnom licu - proizvo|a~u nov~anom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. 

^lan 45. 

Nov~anom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazni}e se za 
prekr{aj pravno lice - ovla{}eni servis, ako: 

1) u fiskalnu memoriju fiskalne kase u postupku 
fiskalizacije ne upi{e PIB obveznika i dan, mesec, godinu, sat i minut 
po~etka evidentirawa prometa preko fiskalne kase (~lan 9. stav 5.); 

2) u slu~aju neispravnosti fiskalne kase, u servisnu kwi`icu 
ne upi{e datum prijema fiskalne kase u servis, odnosno datum intervencije 
na licu mesta, vrstu neispravnosti i datum do kada je fiskalna kasa bila 
na popravci ili servisirawu (~lan 21. stav 2.); 

3) u propisanom roku pismeno ne obavesti obveznika sa kojim 
je zakqu~en ugovor o servisirawu da je fiskalna kasa isporu~ena u servis, 
ili ako po izvr{enoj fiskalizaciji, kao i posle intervencije na fiskalnom 
modulu i programskoj memoriji, odnosno fiskalnom modulu ili programskoj 
memoriji, na fiskalnu kasu ne stavi svoju servisnu plombu (~lan 27. st. 8. i 
13.); 

4) pre po~etka servisirawa ne utvrdi da li na fiskalnoj kasi 
postoji servisna plomba koja odgovara kodu upisanom u servisnoj kwi`ici, 
odnosno da li servisna plomba nije o{te}ena, kao i da, ako obveznik 
koristi softversku aplikaciju koja omogu}ava zadavawe komandi fiskalnoj 
kasi preko ra~unara, ne utvrdi da li softverska aplikacija ima sertifikat, 
ili ako posle svake intervencije zbog koje je skidana servisna plomba na 
fiskalnoj kasi, ne stavi i u servisnu kwi`icu ne upi{e kod nove servisne 
plombe koju stavqa na fiskalnu kasu, ili pismeno ne obavesti Poresku 
upravu o svim slu~ajevima neosnovanog prijavqivawa neispravnosti 
fiskalne kase, ili ako ne vodi evidenciju o ovla{}enim serviserima od 
strane proizvo|a~a (~lan 28. st. 8, 9, 10. i 11.); 
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5) ne izvr{i servisirawe fiskalne kase u roku od dva dana 
od dana prijave neispravnosti, ili ako izvr{i uklawawe plombe fiskalnog 
modula i plombe programske memorije, odnosno plombe fiskalnog modula ili 
plombe programske memorije, bez odobrewa ovla{}enog radnika Poreske 
uprave, ili ako pre po~etka servisirawa fiskalne kase u servisu, utvrdi 
da na fiskalnoj kasi nema servisne plombe ili je servisna plomba 
o{te}ena, odnosno da su na fiskalnoj kasi preduzimane radwe radi izmene 
podataka o evidentiranom prometu, ne sa~ini zapisnik i isti odmah, a 
najkasnije u roku od dva dana od dana utvr|enih nepravilnosti, ne dostavi 
Poreskoj upravi, i ako fiskalnu kasu ne zadr`i u servisu, ili ako pre 
po~etka servisirawa fiskalne kase u objektu, odnosno mestu na kome 
obveznik vr{i promet dobara, odnosno pru`a usluge, utvrdi da na fiskalnoj 
kasi nema servisne plombe ili je servisna plomba o{te}ena, ili da su na 
fiskalnoj kasi preduzimane radwe radi izmene podataka o evidentiranom 
prometu, ili da obveznik koristi nesertifikovanu softversku aplikaciju, 
ili da je izvr{io neovla{}ene izmene u sertifikovanoj softverskoj 
aplikaciji, ne sa~ini zapisnik i odmah telefonom ne pozove Poresku upravu 
i ne sa~eka dolazak ovla{}enog radnika Poreske uprave (~lan 29. st. 1, 2, 4. 
i 5.); 

6) ne izvr{i tehni~ki pregled fiskalne kase u propisanom 
roku i isti ne upi{e u servisnu kwi`icu, ili izvr{i tehni~ki pregled 
fiskalne kase u propisanom roku i isti ne upi{e u servisnu kwi`icu (~lan 
30. stav 3.); 

7) ne otvori dosije fiskalne kase i ne izda servisnu kwi`icu 
fiskalne kase, ili ako u dosije fiskalne kase i u servisnu kwi`icu 
fiskalne kase ne upi{e propisane podatke (~lan 31. st. 2. i 4.); 

8) u propisanom roku, ne sa~ini spisak fiskalnih kasa na 
kojima nisu otkloweni nedostaci, ili nije izvr{ena zamena novom 
fiskalnom kasom, odnosno isti ne dostavi proizvo|a~u (~lan 33. stav 4.); 

9) na licu mesta, pre po~etka evidentirawa prometa na novom 
mestu prodaje dobara, odnosno pru`awa usluga, u prisustvu ovla{}enog 
radnika Poreske uprave, ne izvr{i odgovaraju}u promenu podataka u 
operativnoj memoriji fiskalne kase i iste ne upi{e u servisnu kwi`icu 
(~lan 37. stav 2.); 

10) skine fiskalni modul i preuzme sve podatke iz fiskalne 
memorije fiskalne kase, bez prisustva ovla{}enog radnika Poreske uprave, 
ili ako ne ~uva fiskalni modul zaliven za ku}i{te fiskalne kase dok 
Poreska uprava pismeno ne odobri wegovo uni{tewe, ili ako uni{ti 
fiskalni modul zaliven za ku}i{te fiskalne kase bez prisustva komisije 
(~lan 39. st. 4, 6. i 7.); 

11) dosije fiskalne kase, za koju je Poreska uprava donela 
re{ewe o ukidawu re{ewa o fiskalizaciji, odvojeno ne ~uva (~lan 40. stav 
4.). 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kazni}e se odgovorno lice 
u pravnom licu - ovla{}enom servisu nov~anom kaznom od 5.000 do 50.000 
dinara. 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kazni}e se preduzetnik - 
ovla{}eni servis nov~anom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara. 
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^lan 46. 

Nov~anom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazni}e se za 
prekr{aj pravno lice - ovla{}eni distributer, ako ne isporu~i fiskalnu 
kasu neposredno ovla{}enom servisu iz ugovora o kupovini fiskalne kase, 
pre wene fiskalizacije (~lan 27. stav 7.). 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se odgovorno lice u 
pravnom licu - ovla{}enom distributeru nov~anom kaznom od 5.000 do 
50.000 dinara. 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se preduzetnik - 
ovla{}eni distributer nov~anom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara. 

^lan 47. 

Nov~anom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazni}e se za 
prekr{aj pravno lice - proizvo|a~ terminala, ako pre stavqawa u promet 
terminala za daqinsko o~itavawe, nije dobio uverewe o ispuwenosti 
tehni~kih i funkcionalnih karakteristika terminala za daqinsko 
o~itavawe (~lan 7. stav 5.). 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se odgovorno lice u 
pravnom licu - proizvo|a~u terminala, nov~anom kaznom od 5.000 do 50.000 
dinara. 

^lan 48. 

Nov~anom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazni}e se za 
prekr{aj odgovorno lice: 

1) u organu nadle`nom za vo|ewe odgovaraju}eg registra koje 
dozvoli ili izvr{i brisawe obveznika koji je u skladu sa ovim zakonom 
du`an da evidentirawe prometa vr{i preko fiskalne kase iz odgovaraju}eg 
registra, pre nego {to obveznik podnese dokaz o wegovom brisawu iz 
registra fiskalizovanih kasa, zbog prestanka obavqawa delatnosti (~lan 
39. stav 1.); 

2) u organu nadle`nom za vo|ewe odgovaraju}eg registra, ako 
dozvoli ili izvr{i brisawe iz odgovaraju}eg registra obveznika pre isteka 
roka za koji mu je re{ewem Poreske uprave izre~ena mera zabrane obavqawa 
delatnosti u skladu sa ovim zakonom (~lan 39. stav 10.). 

^lan 49. 

Zahtev za pokretawe prekr{ajnog postupka zbog prekr{aja iz 
~lana 43, ~lana 44. stav 1. ta~. 1), 6), 7), 9), 11), 12), 14), 16) i 17) i stav 2, 
~lana 45. stav 1. ta~. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10) i 11) i st. 2. i 3. i ~l. 
46, 47. i 48. ovog zakona, podnosi poreski inspektor. 

Prekr{ajni postupak za izricawe nov~anih kazni za prekr{aje 
iz stava 1. ovog ~lana, vodi Poreska uprava, u skladu sa Zakonom o poreskom 
postupku i poreskoj administraciji ("Slu`beni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 
23/03, 70/03 i 55/04). 
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^lan 50. 

Zahtev za pokretawe prekr{ajnog postupka zbog prekr{aja iz 
~lana 44. st. 1. ta~. 2), 3), 4), 5), 8), 10), 13) i 15) i stava 2. i ~lana 45. stav 
1. ta~ka 8) i st. 2. i 3. ovog zakona, podnosi ovla{}eni radnik ministarstva 
trgovine nadle`nom organu za prekr{aje. 

Naplate nov~ane kazne na licu mesta 

^lan 51. 

Nov~ana kazna u iznosu od 1.000 dinara naplati}e se na licu 
mesta kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, ako ne uzme i ne sa~uva 
fiskalni ise~ak u krugu od 20 metara po izlasku iz objekta, odnosno 
napu{tawu mesta na kome se vr{i promet dobara, odnosno usluga, i ne 
poka`e ga ovla{}enom radniku ministarstva trgovine koji obavqa poslove 
kontrole, na wegov usmeni zahtev (~lan 18. stav 5.). 

Nov~anu kaznu iz stava 1. ovog ~lana, izri~e i napla}uje 
ovla{}eni radnik ministarstva trgovine. 

Mera zabrane obavqawa delatnosti 

^lan 52. 

Mera zabrane obavqawa delatnosti propisana ovim zakonom 
(~lan 18. stav 7, ~lan 29. st. 8. i 9. i ~lan 34. st. 5, 7, 8, 9, 10, 11. i 12) 
izvr{ava se u toku kontrole, odmah po wenom izricawu, pe~a}ewem pe~atom 
Poreske uprave objekta obveznika kome je mera izre~ena. 

Objekat iz stava 1. ovog ~lana, vidno se ozna~ava oznakom 
Poreske uprave. 

Na~in ozna~avawa, sadr`inu i izgled oznake iz stava 2. ovog 
~lana, bli`e ure|uje ministar finansija. 

XI. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 53. 

Ostaju na snazi i posle stupawa na snagu ovog zakona: 

1) re{ewa Vlade o davawu saglasnosti proizvo|a~ima o 
ispuwenosti uslova iz ~lana 20. st. 1. i 2. Uredbe o na~inu evidentirawa 
prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvo|ewa 
tih kasa ("Slu`beni glasnik RS", br. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 i 120/04); 

2) re{ewa Poreske uprave - Centrale o dodeli 
identifikacionih brojeva za tip i model fiskalne kase proizvo|a~ima 
doneta na osnovu ~lana 2. Pravilnika o postupku fiskalizacije, obliku i 
sadr`ini i na~inu vo|ewa evidencija, izgledu i sadr`ini servisne kwi`ice 
registar kasa sa fiskalnom memorijom ("Slu`beni glasnik RS", broj 78/03); 
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3) ovla{}ewa izdata ovla{}enim servisima od strane 
proizvo|a~a u skladu sa ~lanom 21. stav 1. Uredbe o na~inu evidentirawa 
prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvo|ewa 
tih kasa ("Slu`beni glasnik RS", br. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 i 120/04); 

4) ovla{}ewa ovla{}enim serviserima izdata od strane 
ovla{}enih servisa u skladu sa Uredbom o na~inu evidentirawa prometa 
preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvo|ewa tih kasa 
("Slu`beni glasnik RS", br. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 i 120/04); 

5) re{ewa Poreske uprave o izvr{enoj fiskalizaciji 
fiskalnih kasa i odre|ivawu evidencionog broja fiskalne kase doneta na 
osnovu ~lana 28. stav 4. Uredbe o na~inu evidentirawa prometa preko 
registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvo|ewa tih kasa 
("Slu`beni glasnik RS", br. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 i 120/04). 

Za fiskalne kase za koje je doneto re{ewe Poreske uprave o 
izvr{enoj fiskalizaciji iz stava 1. ta~ka 5) ovog ~lana, rok za obavqawe 
tehni~kog pregleda iz ~lana 30. stav 1. ovog zakona, ra~una se od dana 
fiskalizacije. 

^lan 54. 

Do po~etka primene akta Vlade iz ~lana 3. stav 4. ovog zakona 
ostaje na snazi Uredba o odre|ivawu lica na koja se, usled specifi~nosti 
delatnosti koje obavqaju, ne odnosi obaveza evidentirawa prometa preko 
fiskalne kase ("Slu`beni glasnik RS", br. 100/04 i 106/04). 

Podzakonski akti doneti na osnovu Uredbe o na~inu 
evidentirawa prometa preko registar kase sa fiskalnom memorijom i o 
dinamici uvo|ewa tih kasa ("Slu`beni glasnik RS", br. 5/03, 39/03, 72/03, 
2/04, 31/04 i 120/04) primewiva}e se do po~etka primene odgovaraju}ih 
podzakonskih akata donetih na osnovu ovla{}ewa iz ovog zakona. 

Evidencije proizvo|a~a, ugovori zakqu~eni izme|u proizvo|a~a 
i ministarstva trgovine, kao i javni poziv za podno{ewe zahteva za davawe 
saglasnosti Vlade Republike Srbije za stavqawe u promet fiskalne kase, 
uskladi}e se sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupawa na snagu 
ovog zakona. 

^lan 55. 

Obveznik koji je do 31. marta 2005. godine fiskalnu kasu 
povezao sa ra~unarom radi zadavawa komandi preko interfejsa fiskalne 
kase, du`an je da nabavi i otpo~ne da koristi softversku aplikaciju iz 
~lana 6. stav 3. ovog zakona za zadavawe komandi fiskalnoj kasi preko 
wenog interfejsa za koju je izdat sertifikat za weno stavqawe u promet, 
najkasnije do 31. marta 2005. godine. 

Obveznik koji otpo~iwe obavqawe delatnosti posle 31. marta 
2005. godine, a koji fiskalnu kasu pove`e sa ra~unarom radi zadavawa 
komandi preko interfejsa fiskalne kase, mo`e da otpo~ne obavqawe 
delatnosti prometa dobara na malo, odnosno pru`awe usluga fizi~kim 
licima tek po instalirawu softverske aplikacije iz ~lana 6. stav 3. ovog 
zakona u ra~unar iz tog stava. 
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Obveznici koji su u skladu sa zakonom kojim se ure|uje 
ra~unovodstvo i revizija, razvrstani u velika i sredwa pravna lica, kao i 
obveznici koji imaju vi{e od tri objekta u kojima se vr{i promet dobara na 
malo i pru`aju usluge fizi~kim licima u okviru registrovane delatnosti, 
du`ni su da obezbede i prikqu~e terminal za daqinsko o~itavawe iz ~lana 
6. stav 1. ovog zakona na interfejs fiskalne kase, najkasnije do 31. marta 
2005. godine. 

Obveznici iz stava 3. ovog ~lana, posle 31. marta 2005. godine 
mogu da otpo~nu obavqawe delatnosti prometa dobara na malo, odnosno 
pru`awe usluga fizi~kim licima tek po prikqu~ivawu terminala za 
daqinsko o~itavawe iz ~lana 6. stav 1. ovog zakona na interfejs fiskalne 
kase u objektu, odnosno na mestu na kome se obavqa promet. 

Obveznici koji ne spadaju u obveznike iz stava 3. ovog ~lana 
du`ni su da obezbede i prikqu~e terminal za daqinsko o~itavawe iz ~lana 
6. stav 1. ovog zakona na interfejs fiskalne kase, najkasnije do 30. juna 
2005. godine. 

Obveznici iz stava 5. ovog ~lana, posle 30. juna 2005. godine 
mogu da otpo~nu obavqawe delatnosti prometa dobara na malo, odnosno 
pru`awe usluga fizi~kim licima tek po prikqu~ivawu terminala za 
daqinsko o~itavawe iz ~lana 6. stav 1. ovog zakona na interfejs fiskalne 
kase u objektu, odnosno na mestu na kome se obavqa promet. 

Pravna lica iz ~lana 6. stav 2. ovog zakona koja su otpo~ela 
obavqawe delatnosti prometa dobara na malo, odnosno pru`awa usluga 
fizi~kim licima do 1. januara 2005. godine, du`na su da na mestima prodaje 
dobara, odnosno pru`awa usluga, omogu}e kupcima dobara, odnosno 
korisnicima usluga, pla}awe pomo}u platne kartice, najkasnije do 30. juna 
2005. godine. 

Pravna lica iz ~lana 6. stav 2. ovog zakona koja otpo~nu 
obavqawe delatnosti prometa dobara na malo, odnosno pru`awe usluga 
fizi~kim licima posle 1. januara 2005. godine, du`na su da na mestima 
prodaje dobara, odnosno pru`awa usluga, omogu}e kupcima dobara, odnosno 
korisnicima usluga, pla}awe pomo}u platne kartice najkasnije u roku od 
{est meseci od dana otpo~iwawa obavqawa delatnosti. 

^lan 56. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u 
"Slu`benom glasniku Republike Srbije", a primewiva}e se od 1. januara 
2005. godine, osim odredaba ovog zakona koje sadr`e ovla{}ewa za 
dono{ewe podzakonskih akata, koje }e se primewivati od dana stupawa na 
snagu ovog zakona.  
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З А К О Н
О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ

Предмет закона

Члан 1.
Овим законом се уређује Kласификација делатности (у даљем тексту:

Класификација), као општи стандард према којем се врши разврставање
јединица разврставања у делатности.

Примена Класификације

Члан 2.
Класификација се примењује:

1) приликом уписивања делатности у привредни или други посебан
регистар;

2) у статистици и вођењу евиденција;

3) приликом прикупљања, обрађивања и приказивања података о
стању и кретањима у економији, социјалној области и области радне и животне
средине према делатностима, као и приликом извршавања међународних
обавеза;

4) приликом доношења и праћења мера економске и социјалне
политике;

5) у научноистраживачком и аналитичком раду.

Прописивање Класификације

Члан 3.
Класификацију, укључујући називе, шифре и описе делатности,

прописује Влада.

Јединице разврставања

Члан 4.
Према Класификацији, по делатностима се разврставају: привредна

друштва, задруге, банке, друштва за осигурање, брокерско-дилерска друштва,
даваоци финансијског лизинга, друге правне форме привредних субјеката,
предузетници, пољопривредна газдинства, установе, јавна предузећа, државни
органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе,
политичке странке, синдикалне и друштвене организације, удружења, огранци и
представништва страних правних лица и друге организације које обављају
делатност (у даљем тексту: јединице разврставања).

Разврставање по делатностима врши се по методологији коју прописује
Влада.
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Претежна делатност

Члан 5.
Јединица разврставања распоређује се у одговарајућу категорију

Класификације (сектор, област, грана и група) према делатности коју обавља.

Ако јединица разврставања обавља више делатности, распоређује се у
одговарајућу категорију Класификације из става 1. овог члана према претежној
делатности.

Пријављивање делатности

Члан 6.
Приликом регистрације података у Регистру привредних субјеката,

јединица разврставања у регистрационој пријави која се подноси Агенцији за
привредне регистре наводи претежну делатност из Класификације и шифру те
делатности.

Пријављивање делатности других јединица разврставања које се
региструју у другим посебним регистрима врши се приликом израде акта о
оснивању, који се, заједно са пријавом за регистрацију и пријавом за
разврставање, подноси органу који води посебан регистар.

Обавештење о регистрацији делатности

Члан 7.
Агенција за привредне регистре обавештава јединицу разврставања

регистровану у Регистру привредних субјеката о претежној делатности у коју је
сврстана и о променама у разврставању у складу са законом којим се регулише
поступак регистрације привредних субјеката.

Други органи који воде посебне регистре достављају органу надлежном
за послове статистике пријаве за разврставање у року од седам дана од дана
регистрације.

Јединица разврставања за коју не постоји обавеза регистрације
непосредно доставља податке потребне за разврставање органу надлежном за
послове статистике.

Орган надлежан за послове статистике обавештава јединицу
разврставања која се региструје у посебним регистрима и јединицу
разврставања за коју не постоји обавеза регистрације о претежној делатности у
коју је сврстана и о променама у разврставању.

Орган надлежан за послове статистике обавештава и органе надлежне
за вођење других посебних регистара о претежној делатности у коју је јединица
сврстана и о променама у разврставању.

Достављање податка о разврставању

Члан 8.
Податке о регистровању и разврставању по делатностима примљене у

току месеца Агенција за привредне регистре доставља најкасније до 15. у
следећем месецу органу надлежном за послове статистике.
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Поверавање послова

Члан 9.
Послове разврставања по претежној делатности и послове који се

односе на промене разврставања Агенција за привредне регистре обавља као
поверене послове.

Престанак важења постојећих прописа

Члан 10.
Закон о Класификацији делатности и о Регистру јединица разврставања

(„Службени лист СРЈ”, бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99) престаје да важи
даном ступања на снагу овог закона.

Класификација утврђена законом из става 1. овог члана примењиваће се
до краје године у којој овај закон ступа на снагу:

- приликом доношења и праћења мера економске и социјалне
политике;

- у статистици и вођењу евиденција;

- приликом прикупљања, обрађивања и објављивања података према
делатностима и извршавања међународних обавеза, као и

- у научноистраживачком и аналитичком раду.

Прелазне одредбе

Члан 11.
Влада ће у року од шездесет дана од дана ступања на снагу одредаба

члана 3. и члана 4. став 2. овог закона прописати Класификацију и методологију
за разврставање по делатностима.

Члан 12.
Све јединице регистроване у Регистру привредних субјеката до дана

ступања на снагу овог закона разврстаће Агенција за привредне регистре, у
року од три месеца од дана прописивања Класификације, и то према претежној
делатности у складу са овим законом, и објавиће тај податак на интернет
страници Агенције за привредне регистре, без доношења посебног акта.

Све јединице регистроване у другим посебним регистрима до дана
ступања на снагу овог закона, као и јединице за које не постоји обавеза
регистрације, орган надлежан за послове статистике разврстаће према
претежној делатности у складу са овим законом, и то у року од три месеца од
дана прописивања Класификације, и објавиће тај податак на интернет страници
органа надлежног за послове статистике.

Ступање на снагу овог закона

Члан 13.
Овај закон ступа на снагу по истеку три месеца од дана његовог

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана
3. и члана 4. став 2. овог закона, које ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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ZAKON O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA 
("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004) 

 
Deo prvi 
PORESKI OBVEZNIK 
Vrste poreskih obveznika 
 

Član 1 
 

Poreski obveznik poreza na dobit preduzeća (u daljem tekstu: poreski obveznik) je 
preduzeće organizovano u jednom od sledećih oblika: 
 
1) akcionarsko društvo; 
2) društvo sa ograničenom odgovornošću; 
3) ortačko društvo; 
4) komanditno društvo; 
5) društveno preduzeće; 
6) javno preduzeće. 
 
Poreski obveznik je i zadruga koja ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili 
vršenjem usluga uz naknadu. 
 
Poreski obveznik je, u skladu sa zakonom, i drugo pravno lice koje nije organizovano u 
smislu st. 1. i 2. ovog člana, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili 
vršenjem usluga uz naknadu. 
 
Rezidenti i nerezidenti 
 

Član 2 
 
Poreski obveznik iz člana 1. ovog zakona je rezident Republike Srbije (u daljem tekstu: 
rezidentni obveznik) koji podleže oporezivanju dobiti koju ostvari na teritoriji Republike 
Srbije (u daljem tekstu: Republika) i izvan nje. 
 
Rezidentni obveznik je, u smislu ovog zakona, pravno lice koje je osnovano ili ima 
sedište stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike. 
 

Član 3 
 
Nerezident Republike (u daljem tekstu: nerezidentni obveznik) podleže oporezivanju 
dobiti koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji 
Republike. 
 
Nerezidentni obveznik je, u smislu ovog zakona, pravno lice koje je osnovano i ima 
sedište stvarne uprave i kontrole van teritorije Republike. 
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Član 4 
 
Stalna poslovna jedinica je svako stalno mesto poslovanja preko kojeg nerezidentni 
obveznik obavlja delatnost, a naročito: 
1. ogranak; 
2. pogon; 
3. predstavništvo; 
4. mesto proizvodnje, fabrika ili radionica; 
5. rudnik, kamenolom ili drugo mesto eksploatacije prirodnog bogatstva. 
Stalnu poslovnu jedinicu čine i stalno ili pokretno gradilište, građevinski ili montažni 
radovi, ako traju duže od šest meseci, i to: 
a) jedna od više izgradnji ili montaža koje se uporedno obavljaju, ili 
b) nekoliko izgradnji ili montaža koje se obavljaju bez prekida jedna za drugom. 
Ako lice, zastupajući nerezidentnog obveznika, ima i vrši ovlašćenje da zaključuje 
ugovore u ime tog obveznika, smatra se da nerezidentni obveznik ima stalnu poslovnu 
jedinicu u pogledu poslova koje zastupnik vrši u ime obveznika. 
Ne postoji stalna poslovna jedinica ako nerezidentni obveznik obavlja delatnost preko 
komisionara, brokera ili bilo kog drugog lica koje, u okviru vlastite delatnosti, posluje u 
svoje ime, a za račun obveznika. 
Stalnu poslovnu jedinicu ne čini ni: 
1. držanje zaliha robe ili materijala koji pripadaju nerezidentnom obvezniku isključivo u 
svrhu skladištenja, prikazivanja ili isporuke, kao ni korišćenje prostorija isključivo za to 
namenjenih; 
2. držanje zaliha robe ili materijala koji pripadaju nerezidentnom obvezniku isključivo u 
svrhu prerade u drugom preduzeću ili od strane preduzetnika; 
3. držanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu nabavljanja robe ili prikupljanja 
informacija za potrebe nerezidentnog obveznika, kao ni u svrhu obavljanja bilo koje 
druge aktivnosti pripremnog ili pomoćnog karaktera za potrebe nerezidentnog obveznika. 
 

Član 5 
 
Nerezidentni obveznik vodi u stalnoj poslovnoj jedinici evidenciju kojom se obuhvataju 
svi podaci o prihodima i rashodima, kao i drugi podaci za utvrđivanje dobiti koju ta 
jedinica ostvaruje poslovanjem na teritoriji Republike. 
Način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana propisuje ministar finansija. 
 
Deo drugi 
PORESKA OSNOVICA 
Oporeziva dobit 
 

Član 6 
 
Osnovica poreza na dobit preduzeća je oporeziva dobit. 
Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane 
u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim 
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standardima (u daljem tekstu: MRS) i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na 
način utvrđen ovim zakonom. 
 
Usklađivanje rashoda 

Član 7 
 
Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom 
uspeha, u skladu sa MRS i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za 
koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja. 
 

Član 7a 
 
Na teret rashoda ne priznaju se: 
1) troškovi koji se ne mogu dokumentovati; 
2) ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje; 
3) pokloni i prilozi dati političkim organizacijama; 
4) pokloni i drugi rashodi propagande koji nisu dokumentovani ili je primalac povezano 
lice u smislu člana 59. ovog zakona; 
5) kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina; 
6) novčane kazne i penali; 
7) primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu udela u dobiti; 
8) troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti, ako ovim zakonom 
nije drukčije uređeno. 
 

Član 8 
 
Troškovi materijala i nabavna vrednost prodate robe priznaju se u iznosima obračunatim 
primenom metode prosečne cene ili FIFO metode.  
U pogledu nabavne cene materijala i vrednosti robe nabavljenih od povezanih lica 
primenjuju se odredbe člana 61. ovog zakona. 
 

Član 9 
 
Troškovi zarada, odnosno plata, priznaju se u iznosu obračunatom na teret poslovnih 
rashoda. 
 

Član 9a 
 
Obračunate a neisplaćene otpremnine i novčane naknade zaposlenom po osnovu odlaska 
u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugom osnovu, ne priznaju se kao rashod u 
poreskom bilansu. 
 

Član 10 
 
Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim 
zakonom. 
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Stalna sredstva iz stava 1. ovog člana obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja 
duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od 
prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom 
podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, kao i nematerijalna sredstva. 
Sredstva iz stava 2. ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim 
stopama: 
1) I grupa 2,5%; 
2) II grupa 10%; 
3) III grupa 15%; 
4) IV grupa 20%; 
5) V grupa 30%. 
Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u I grupu utvrđuje se primenom 
proporcionalne metode, na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva, za svako stalno 
sredstvo posebno.  
Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V utvrđuje se primenom degresivne 
metode na vrednost sredstava razvrstanih po grupama. 
Osnovicu za amortizaciju iz stava 5. ovog člana u prvoj godini čini nabavna vrednost, a u 
narednim periodima neotpisana vrednost. 
Stalna sredstva razvrstana u I grupu jesu nepokretnosti.  
Ministar finansija bliže uređuje način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način 
utvrđivanja amortizacije. 
 
Čl. 11-14  
 
(Brisani) 
 

Član 15 
 
Izdaci za zdravstvene, kulturne, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu 
čovekove sredine i sportske namene, priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 3,5% od 
ukupnog prihoda. 
Izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvršeni preko humanitarnih 
organizacija registrovanih za te namene. 
Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 1,5% od 
ukupnog prihoda. 
Članarine komorama, savezima i udruženjima priznaju se kao rashod u poreskom bilansu 
najviše do 0,1% ukupnog prihoda. 
Članarine čija je visina propisana zakonom priznaju se kao rashod u iznosu koji je 
propisan zakonom. 
Izdaci za reklamu, propagandu i reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 3% od 
ukupnog prihoda. 
Kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo oni pokloni i drugi rashodi 
koji služe promociji poslovanja poreskog obveznika. 
Bliže propise o tome šta se u smislu ovog zakona smatra ulaganjem u oblasti kulture 
donosi ministar nadležan za poslove kulture, po pribavljenom mišljenju ministra 
finansija. 
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Član 16 

 
Na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja, osim potraživanja 
iz člana 7a tačka 2) ovog zakona, pod uslovom: 
1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode 
obveznika; 
2) da je to potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo; 
3) da poreski obveznik pruži dokaze o neuspeloj naplati tih potraživanja sudskim putem. 
Na teret rashoda priznaje se ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja ako je od roka 
za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana. 
Sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja su priznata kao rashod, a koja se 
kasnije naplate, u momentu naplate ulaze u prihode poreskog obveznika. 
 
Čl. 17 i 18 
 
(Brisani) 
 

Član 19 
 
Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se ukupno obračunate kamate, izuzev 
kamata zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina. 
U slučaju kredita od povezanih lica, obračunata kamata umanjiće se na način predviđen u 
članu 62. ovog zakona. 
 

Član 20 
 
Kamata i pripadajući troškovi po osnovu zajma odobrenog stalnoj poslovnoj jedinici iz 
člana 4. ovog zakona od strane njene nerezidentne centrale ne priznaju se kao rashod u 
poreskom bilansu stalne poslovne jedinice. 
Naknada po osnovu autorskog prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: 
autorska naknada), koju stalna poslovna jedinica iz člana 4. ovog zakona isplaćuje svojoj 
nerezidentnoj centrali, ne priznaje se kao rashod u poreskom bilansu stalne poslovne 
jedinice. 
 

Član 21 
 
(Brisan) 
 

Član 22 
 
Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se i plaćeni porezi na imovinu, doprinosi za 
obavezno socijalno osiguranje koje plaća poslodavac, takse i druge javne dažbine koje ne 
zavise od rezultata poslovanja. 

Član 22a 
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Na teret rashoda u poreskom bilansu banaka i drugih finansijskih organizacija priznaje se 
uvećanje opšte ispravke vrednosti, utvrđene u skladu sa propisima Narodne banke Srbije, 
kao razlika iznosa ove ispravke na kraju i na početku poreske godine, odnosno u periodu 
izrade poreskog bilansa. 
 

Član 22b 
 
Na teret rashoda priznaju se izvršena dugoročna rezervisanja za obnavljanje prirodnih 
bogatstava, za troškove u garantnom roku i zadržane kaucije i depozite. 
 

Član 22v 
 
Na teret rashoda u poreskom bilansu ne priznaju se rashodi nastali po osnovu 
obezvređenja imovine, koje se utvrđuje kao razlika između nabavne cene imovine 
utvrđene u skladu sa ovim zakonom i njene procenjene nadoknadive vrednosti, osim u 
slučaju oštećenja usled više sile. 
 
Usklađivanje prihoda 
 

Član 23 
 
Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi u iznosima utvrđenim bilansom 
uspeha, u skladu sa MRS i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim prihoda za 
koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja. 
 

Član 24 
 
Kod potraživanja od dužnika sa statusom povezanog lica iz člana 59. ovog zakona ili 
kredita koji obveznik daje dužniku sa statusom povezanog lica, kamata i pripadajući 
troškovi koji ulaze u prihode u poreskom bilansu ne mogu biti manji od onih koji bi se 
ostvarili da je to potraživanje ugovoreno na tržištu, odnosno da je odobren kredit na 
tržištu u poreskom periodu. 
 

Član 25 
 
Prihod koji rezidentni obveznik ostvari po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog 
rezidentnog obveznika, ne ulazi u poresku osnovicu. 
Ministar finansija bliže uređuje način izuzimanja prihoda iz stava 1. ovog člana iz 
poreske osnovice. 
 

Član 25a 
 
Prihodi i rashodi koji zbog fundamentalne greške ili promene računovodstvene politike 
nisu iskazani u finansijskim izveštajima u periodu u kojem su nastali, ne uključuju se u 
dobit ili gubitak tekućeg perioda, već se naknadno ustanovljene greške i efekti promene 
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računovodstvene politike ispravljaju u finansijskim izveštajima za godinu u kojoj su 
nastale. 
Fundamentalnom greškom iz stava 1. ovog člana smatra se greška definisana na način u 
MRS, ako za više od 2% menja oporezivu dobit, odnosno gubitak iskazan u poreskom 
bilansu. 
 

Član 26 
 
U vrednost zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda, za 
obračun oporezive dobiti priznaju se troškovi proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se 
uređuje računovodstvo. 
U slučajevima dugog proizvodnog ciklusa i naglašenog sezonskog uticaja na obim 
aktivnosti, dopušteno je da se u vrednost zaliha iz stava 1. ovog člana uključi i 
pripadajući deo opštih troškova upravljanja i prodaje i troškova finansiranja. 
Vrednost zaliha obračunata saglasno st. 1. i 2. ovog člana ne može biti veća od njihove 
prodajne vrednosti na dan podnošenja poreskog bilansa. 
 

Čl. 26a - 26k 
 

(Brisano) 
 

Kapitalni dobici i gubici 
 

Član 27 
 
Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim 
prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja): 
1) nepokretnosti; 
2) prava industrijske svojine; 
3) udela u imovini pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, osim obveznica 
izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu 
zajma za privredni razvoj i devizne štednje građana, državnih zapisa Republike i zapisa 
Narodne banke Srbije. 
Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine iz stava 1. ovog 
člana (u daljem tekstu: imovina) i njene nabavne cene, usklađene prema odredbama ovog 
zakona. 
Ako je razlika iz stava 2. ovog člana negativna, u pitanju je kapitalni gubitak. 
 

Član 28 
 
Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, prodajnom cenom se 
smatra ugovorena cena, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ, ako 
oceni da je ugovorena cena niža od tržišne. 
Kao ugovorena, odnosno tržišna cena iz stava 1. ovog člana uzima se cena bez poreza na 
prenos apsolutnih prava. 
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Kod prenosa prava putem razmene za drugo pravo, prodajnom cenom se smatra tržišna 
cena prava koje se dobija u naknadu, utvrđena na način iz stava 1. ovog člana, korigovana 
za eventualno primljenu ili plaćenu razliku u novcu. 
 

Član 29 
 
Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, nabavna cena, u smislu ovog zakona, jeste cena 
po kojoj je obveznik stekao imovinu, umanjena po osnovu amortizacije. 
Ako cena po kojoj je imovina nabavljena nije iskazana u poslovnim knjigama obveznika, 
ili nije iskazana u skladu sa stavom 1. ovog člana, nabavna cena za svrhu određivanja 
kapitalnog dobitka jeste tržišna cena na dan nabavke, koju utvrdi nadležni poreski organ, 
na način propisan u stavu 1. ovog člana. 
Kod prodaje nepokretnosti u izgradnji, nabavnu cenu iz stava 1. ovog člana čini iznos 
troškova izgradnje koji su do dana prodaje iskazani u skladu sa propisima kojima se 
uređuje računovodstvo. 
Kod hartija od vrednosti koje su kotirane na berzi, nabavna cena jeste cena koju obveznik 
dokumentuje kao stvarno plaćenu, a ako to ne učini - najniža zabeležena kotizacija u 
vremenu od godinu dana koje prethodi prodaji hartije od vrednosti. 
Kod hartije od vrednosti koje se ne kotiraju na berzi, nabavna cena jeste cena koju 
obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, a ako to ne učini - njena nominalna vrednost. 
 

Član 30 
 
Kapitalni dobitak uključuje se u oporezivu dobit u iznosu određenom na način iz čl. 27-
29. ovog zakona.  
Kapitalni gubitak ostvaren pri prodaji jednog prava iz imovine može se prebiti sa 
kapitalnim dobitkom ostvarenim pri prodaji drugog prava iz imovine u istoj godini. 
Ako se i posle prebijanja iz stava 1. ovog člana iskaže kapitalni gubitak, dopušteno je 
njegovo prebijanje na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih deset godina. 
 

Član 31 
 
Pripajanje, spajanje ili podela pravnog lica dovodi do odlaganja nastanka poreske 
obaveze po osnovu kapitalnih dobitaka. 
Poreska obaveza po osnovu kapitalnih dobitaka iz stava 1. ovog člana nastaće u trenutku 
kad pravno lice koje je nastalo statusnom promenom izvrši prodaju imovine preuzete po 
osnovu te statusne promene. 
Kapitalni dobitak iz stava 2. ovog člana obračunava se kao razlika između prodajne cene 
imovine i njene nabavne cene koju je platilo pravno lice koje je tu imovinu unelo u 
pravno lice nastalo statusnom promenom, usklađene na način iz člana 29. ovog zakona od 
dana nabavke do dana prodaje. 
Pravo na odlaganje plaćanja poreza na dobit preduzeća za kapitalne dobitke ostvarene na 
način iz stava 1. ovog člana stiče se ako je vlasnik pravnog lica koje je izvršilo prenos 
imovine prilikom pripajanja, spajanja ili podele dobio naknadu u obliku akcija ili udela u 
pravnom licu na koje je prenos imovine izvršen, kao i eventualnu gotovinsku naknadu, 
čiji iznos ne prelazi 10% nominalne vrednosti dobijenih akcija, odnosno udela. 
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Ako gotovinska naknada iz stava 4. ovog člana prelazi 10% nominalne vrednosti 
dobijenih akcija, odnosno udela, poreska obaveza po osnovu kapitalnog dobitka nastaje u 
momentu statusne promene, a kapitalni dobitak se obračunava kao razlika između cene 
po kojoj bi se imovina mogla prodati na tržištu i nabavne cene iz člana 29. ovog zakona. 
Poreski tretman poslovnih gubitaka 
 

Član 32 
 
Gubici ostvareni iz poslovnih, finansijskih i neposlovnih transakcija, utvrđeni u poreskom 
bilansu, izuzev onih iz kojih proizlaze kapitalni dobici i gubici utvrđeni u skladu sa ovim 
zakonom, mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u godišnjem poreskom bilansu iz 
budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. 
 

Član 33 
 
Korišćenje poreske pogodnosti iz člana 32. ovog zakona ne prestaje u slučaju statusnih 
promena po osnovu spajanja i pripajanja, kao ni u slučajevima organizovanja društvenog 
preduzeća u akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću, niti u drugim 
slučajevima organizovanja obveznika. 
U slučaju podele, pogodnost iz člana 32. ovog zakona srazmerno se deli i o tome se 
obaveštava nadležni poreski organ. 
 
Deo treći 
PORESKI TRETMAN LIKVIDACIJE I STEČAJA OBVEZNIKA 
 

Član 34 
 
Dobit utvrđena u postupku likvidacije obveznika podleže oporezivanju. 
Dobit obveznika u toku likvidacije se utvrđuje kao pozitivna razlika imovine obveznika 
sa kraja i sa početka likvidacionog postupka. 
Obveznik nad kojim se otvara postupak likvidacije dužan je da nadležnom poreskom 
organu podnese prijavu i poreski bilans, i to: 
1) sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije - u roku od 15 dana od dana otvaranja 
postupka likvidacije; 
2) sa stanjem na dan okončanja postupka likvidacije - u roku od 15 dana od dostavljanja 
rešenja o okončanju postupka likvidacije. 
Period za koji se utvrđuje osnovica iz stava 2. ovog člana odgovara stvarnom trajanju 
postupka likvidacije, ali ne može biti duži od jedne godine, s tim što, ukoliko se postupak 
prenese u narednu godinu, obveznik sastavlja i poreski bilans sa stanjem na dan 31. 
decembra tekuće godine, koji se podnosi u roku od 10 dana od dana isteka roka 
propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja.  
 

Član 35 
 
Ostatak imovine likvidacione mase posle podmirenja poverilaca (likvidacioni višak) 
iznad vrednosti uloženog kapitala, smatra se kapitalnim dobitkom.  
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Član 36 

 
Ako je vrednost uloženog kapitala veća od likvidacionog viška, ostvaruje se kapitalni 
gubitak. 
 

Član 37 
 
Odredbe člana 34. ovog zakona shodno se primenjuju i u postupku stečaja. 
 
Deo četvrti 
PORESKI PERIOD 
 

Član 38 
 
Poreski period za koji se obračunava porez na dobit je poslovna godina. 
Poslovna godina je kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja 
obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući i statusne promene. 
 
Deo peti 
PORESKA STOPA 
 

Član 39 
 
Stopa poreza na dobit preduzeća je proporcionalna i jednoobrazna. 
Stopa poreza na dobit preduzeća iznosi 10%. 
 

Član 40 
 
Na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika po osnovu 
dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, autorskih naknada, kamata, kapitalnih dobitaka 
i naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, obračunava se i plaća porez 
po odbitku po stopi od 20%, ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog 
oporezivanja nije drukčije uređeno. 
Porez po odbitku ne obračunava se i ne plaća ako se prihod iz stava 1. ovog člana 
isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika iz člana 4. ovog zakona. 
 

Član 40a 
 
Kod obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac prihoda primenjuje 
odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident 
dokaže status rezidenta države sa kojom je državna zajednica Srbija i Crna Gora 
zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je nerezident stvarni 
vlasnik prihoda. 
Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog 
oporezivanja u smislu stava 1. ovog člana, nerezident dokazuje kod isplatioca prihoda 
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potvrdom ili drugim odgovarajućim dokumentom overenim od nadležnog organa druge 
države ugovornice čiji je rezident. 
Ako isplatilac prihoda primeni odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, 
a nisu ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana, što za posledicu ima manje plaćeni iznos 
poreza, dužan je da plati razliku između plaćenog poreza i dugovanog poreza po ovom 
zakonu.  
Nadležni poreski organ, na zahtev nerezidenta, dužan je da izda potvrdu o porezu 
plaćenom u Republici. 
 
Deo šesti 
PORESKI PODSTICAJI 
 

Član 41 
 
Radi ostvarivanja ciljeva ekonomske politike u pogledu stimulisanja privrednog rasta, 
razvoja malih preduzeća, koncesionih ulaganja, zapošljavanja radnika i poboljšanja 
ekološke situacije, obveznicima se pružaju poreski podsticaji. 
Poreski podsticaji u odnosu na porez na dobit preduzeća utvrđuju se samo ovim 
zakonom. 
 
Ubrzana amortizacija 
 

Član 42 
 
Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uslovima predviđenim 
ovim zakonom. 
Ubrzana amortizacija sprovodi se na način predviđen u članu 10. ovog zakona, po 
stopama koje mogu biti do 25% više od propisanih. 
 

Član 43 
 
Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima u odnosu na stalna sredstva koja služe za: 
1) sprečavanje zagađivanja vazduha, vode i zemljišta, ublažavanje buke, uštede energije, 
pošumljavanje, prikupljanje i korišćenje otpadaka kao industrijskih sirovina ili 
energetskih goriva; 
2) naučnoistraživački rad; 
3) školovanje i obuku kadrova. 
Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima i u odnosu na računarsku opremu. 
 
Poreska oslobođenja 
 

Član 44 
 
Oslobađa se plaćanja poreza na dobit preduzeća obveznik iz člana 1. stav 3. ovog zakona 
(u daljem tekstu: nedobitna organizacija) koji u godini za koju se odobrava pravo na 
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oslobođenje ostvari višak prihoda nad rashodima do 300.000 dinara, pod sledećim 
uslovima:  
1) da nedobitna organizacija ne raspodeljuje tako ostvareni višak svojim osnivačima, 
članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima; 
2) da lična primanja koja nedobitna organizacija isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa 
njima povezanim licima ne prelazi iznos dvostrukog proseka za delatnost u kojoj je 
nedobitna organizacija razvrstana; 
3) da nedobitna organizacija ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, 
direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica. 
Pravo na oslobođenje nema nedobitna organizacija koja ostvari višak prihoda nad 
rashodima veći od 300.000 dinara, kao ni nedobitna organizacija koja ima monopolski ili 
dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje suzbijanje monopolskog 
ili dominantnog položaja. 
Nedobitna organizacija dužna je da u poreskom bilansu posebno iskaže prihode ostvarene 
na tržištu i sa njima povezane rashode. 
Povezanim licima se smatra lice iz člana 59. ovog zakona. 
Sadržaj poreskog bilansa iz stava 3. ovog člana propisuje ministar finansija. 
 

Član 45 
 
U slučaju koncesionog ulaganja, koncesiono preduzeće odnosno koncesionar koji ima 
registrovano preduzeće za obavljanje koncesione delatnosti oslobađa se plaćanja poreza 
na dobit ostvarenu po osnovu prihoda od predmeta koncesije na rok do pet godina od 
dana ugovorenog završetka koncesionog ulaganja u celini. 
Ukoliko koncesiono preduzeće, odnosno koncesionar iz stava 1. ovog člana ostvaruje 
dobit pre završetka koncesionog ulaganja, oslobađa se plaćanja poreza na dobit. 
Dužinu roka iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije koncesionim aktom, 
odnosno ugovorom o koncesiji, u zavisnosti od vremena potrebnog za početak korišćenja 
predmeta koncesije. 
Koncesionar koji saglasno zakonu kojim se uređuju koncesije nije dužan da osnuje 
koncesiono preduzeće, radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na 
dobit, posebno obračunava i utvrđuje dobit ostvarenu po osnovu prihoda od predmeta 
koncesije u skladu sa zakonom. 
Ministar finansija bliže uređuje način iskazivanja prihoda i rashoda koncesionara iz stava 
4. ovog člana. 
 

Član 46 
 
Oslobađa se plaćanja poreza na dobit preduzeća preduzeće za radno osposobljavanje, 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica, srazmerno učešću tih lica u 
ukupnom broju zaposlenih. 
 
Poreski krediti 
 

Član 47 
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Obvezniku koji je ostvario dobit u novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno 
razvijenim područjima umanjuje se porez na dobit preduzeća u trajanju od dve godine, 
srazmerno učešću tako ostvarene dobiti u ukupnoj dobiti preduzeća. 
Uslov za ostvarivanje olakšice u obliku umanjenja obračunatog poreza (u daljem tekstu: 
poreski kredit) iz stava 1. ovog člana je odvojeno evidentiranje poslovanja takve jedinice. 
 

Član 48 
 
Obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti 
priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što ne može 
biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. 
Izuzetno od stava 1. ovog člana, obvezniku koji je prema zakonu kojim se uređuje 
računovodstvo razvrstan u malo preduzeće priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 
40% izvršenog ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti, s tim 
što ne može biti veći od 70% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. 
Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih 
obračunskih perioda, najviše do limita iz st. 1. i 2. ovog člana, ali ne duže od deset 
godina. 
U svakoj od godina perioda iz stava 3. ovog člana prvo se primenjuje poreski kredit po 
osnovu ulaganja iz te godine, a zatim se, do limita iz st. 1. i 2. ovog člana, primenjuju 
preneti poreski krediti po redosledu ulaganja.  
Osnovnim sredstvima iz st. 1. i 2. ovog člana ne smatraju se: putnički automobili, osim 
automobila za taksi prevoz, rent-a-car, obuku vozača i specijalnih putničkih automobila 
sa ugrađenim uređajima za bolesnike; nameštaj, osim nameštaja za opremanje hotela, 
motela, restorana, omladinskih, dečijih i radničkih odmarališta; tepisi; umetnička dela 
likovne i primenjene umetnosti i ukrasni predmeti za uređenje prostora, kao ni alat i 
inventar sa kalkulativnim otpisom. 
U slučaju otuđenja osnovnih sredstava iz st. 1. i 2. ovog člana pre isteka roka od tri 
godine od dana nabavke, poreski obveznik gubi pravo na poreski kredit iz st. 1. i 2. ovog 
člana i dužan je da plati neplaćeni porez, koji se indeksira stopom rasta cena na malo 
prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 
U slučaju iz stava 6. ovog člana, poreski obveznik je dužan da otuđenje osnovnih 
sredstava prijavi nadležnom poreskom organu u roku od pet dana od dana otuđenja tih 
sredstava. 
 

Član 48a 
 
Izuzetno od člana 48. st. 1. i 2. ovog zakona, obvezniku se priznaje pravo na poreski 
kredit iz tog člana u visini od 80% od ulaganja izvršenog u toj godini u osnovna sredstva 
za obavljanje delatnosti, pod uslovom da je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
klasifikacija delatnosti i registar jedinica razvrstavanja, razvrstan u jednu od sledećih 
delatnosti: 
01 - poljoprivreda; 
05 - ribarstvo; 
17 - proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina; 
18 - proizvodnja odevnih predmeta, dorada i bojenje krzna; 
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19 - prerada kože i proizvodnja predmeta od kože; 
27 - proizvodnja osnovnih metala; 
28 - proizvodnja standardnih metalnih proizvoda; 
29 - proizvodnja mašina i uređaja; 
30 - proizvodnja kancelarijskih i računskih mašina; 
31 - proizvodnja električnih mašina i aparata; 
32 - proizvodnja radio, tv i komunikacione opreme; 
33 - proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata; 
34 - proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica; 
35 - proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava; 
37 - reciklaža; 
92 - grupa 9211 - kinematografska i video proizvodnja. 
Obvezniku koji je razvrstan u smislu stava 1. ovog člana priznaje se pravo na poreski 
kredit za sve delatnosti iz tog stava za čije obavljanje je registrovan. 
Obvezniku iz st. 1. i 2. ovog člana poreski kredit se priznaje bez ograničenja u odnosu na 
obračunati porez u godini u kojoj je izvršeno ulaganje i u narednih 10 godina u koje se 
može preneti neiskorišćeni deo poreskog kredita. 
Kod ostvarivanja poreskog kredita iz st. 1-3. ovog člana primenjuju se odredbe člana 48. 
st. 5-7. ovog zakona. 
 

Član 49 
 
Obvezniku koji na neodređeno vreme zaposli nove radnike, obračunati porez na dobit 
preduzeća umanjuje se u poreskom periodu za iznos jednak iznosu koji čini 100% bruto 
zarada, odnosno plata, isplaćenih tim zaposlenima, uvećanih za pripadajuće javne prihode 
plaćene na teret poslodavca. 
Poreski kredit iz stava 1. ovog člana priznaje se i u slučaju kad poreski obveznik raskine 
ugovor o radu sa jednim brojem zaposlenih, ako u istom poreskom periodu zaposli više 
lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu. 
U slučaju iz stava 2. ovog člana, obračunati porez umanjuje se za pozitivnu razliku 
između zarada, odnosno plata, uvećanih za pripadajuće javne prihode na teret poslodavca, 
isplaćenih novozaposlenim licima i zarada, odnosno plata, uvećanih za pripadajuće javne 
prihode na teret poslodavca, koje bi od dana raskida ugovora o radu do kraja poreskog 
perioda primili radnici sa kojima je raskinut ugovor o radu. 
 

Član 50 
 
(Brisan) 
 
Podsticaji kod ulaganja 
 

Član 50a 
 
Poreski obveznik koji uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva 
drugo lice uloži više od 600 miliona dinara, koji ta sredstva koristi u registrovanoj 
delatnosti u Republici i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme 
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najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit preduzeća u periodu od deset 
godina srazmerno tom ulaganju.  
Poresko oslobođenje primenjuje se po ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana, od prve 
godine u kojoj je ostvarena oporeziva dobit.  
Novozaposlenim licima u smislu stava 1. ovog člana ne smatraju se lica koja su bila 
zaposlena u, posredno ili neposredno, zavisnom preduzeću ulagača.  
 

Član 50b 
 
Poreski obveznik koji, prema propisima kojima se uređuje podsticanje ulaganja u 
privredu Republike, obavlja delatnost na području od posebnog interesa za Republiku, 
oslobađa se plaćanja poreza na dobit preduzeća za period od pet godina, pod sledećim 
uslovima:  
1) da je uložio u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva je drugo lice 
uložilo iznos veći od šest miliona dinara;  
2) da koristi 80% vrednosti osnovnih sredstava u registrovanoj delatnosti na području od 
posebnog interesa za Republiku; 
3) da u periodu ulaganja obveznik dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje pet 
lica;  
4) da najmanje 80% zaposlenih na neodređeno vreme ima prebivalište i boravište na 
području od posebnog interesa za Republiku.  
Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana ostvaruje se srazmerno ulaganju.  
Poresko oslobođenje primenjuje se po ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana, od prve 
godine u kojoj je ostvarena oporeziva dobit.  
Zaposlenim na neodređeno vreme na području od posebnog interesa za Republiku, kod 
obveznika iz stava 1. ovog člana, smatra se zaposleni koji je kod tog obveznika proveo u 
radnom odnosu i imao prebivalište i boravište na području od posebnog interesa za 
Republiku, najmanje devet meseci u kalendarskoj godini. 
Novozaposlenim licima, u smislu stava 1. tačka 3. ovog člana, ne smatraju se lica koja su 
bila zaposlena u, posredno ili neposredno, zavisnom preduzeću ulagača. 
 

Član 50v 
 
Ako obveznik iz čl. 50a i 50b ovog zakona, smanji broj zaposlenih ispod broja utvrđenog 
u članu 50a stav 1. i članu 50b stav 1. tačka 3), ili smanji procenat utvrđen u članu 50b 
stav 1. tačka 4), gubi pravo na poresko oslobođenje za celi period korišćenja poreskog 
oslobođenja i dužan je da plati porez koji se valorizuje primenom stope rasta cena na 
malo prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  
 

Član 50g 
 
Ako pre isteka perioda poreskog oslobođenja obveznik iz čl. 50a i 50b ovog zakona 
prekine sa poslovanjem, prestane da koristi ili otuđi sredstva iz člana 50a stav 1. i člana 
50b stav 1, a u nova osnovna sredstva ne uloži iznos jednak tržišnoj ceni otuđenih 
sredstava, dužan je da plati porez koji se valorizuje primenom stope rasta cena na malo 
prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  
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Član 50d 

 
U iznos ulaganja u osnovna sredstva iz čl. 50a i 50b ovog zakona ne uračunava se 
vrednost opreme koja je već u upotrebi u Republici.  
 

Član 50đ 
 
Ukoliko obveznik iz čl. 50a i 50b ovog zakona stekne imovinu spajanjem, pripajanjem ili 
podelom, uz odlaganje kapitalnog dobitka u skladu sa članom 31. ovog zakona, u periodu 
od tri godine koje prethode ispunjenju uslova i tokom perioda poreskog oslobođenja iz čl. 
50a i 50b, dužan je da plati porez na ostvarenu dobit, srazmerno ovako stečenoj imovini.  
 

Član 50e 
 
Srazmera iz čl. 50a i 50b ovog zakona utvrđuje se na način koji bliže uređuje ministar 
finansija.  
 

Član 50ž 
 
Ministar finansija bliže uređuje način vođenja knjigovodstvene evidencije poslovanja za 
korisnike poreskih podsticaja iz čl. 50a i 50b ovog zakona.  
 

Član 50z 
 
Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave utvrđuje ispunjenost uslova za 
korišćenje poreskih podsticaja iz čl. 50a i 50b ovog zakona. 
 

Član 50i 
 
Ako se posebnim zakonom utvrdi opšti interes za stimulisanje razvoja određene 
delatnosti, Vlada Republike Srbije može propisati dodatne poreske podsticaje za 
stimulisanje razvoja te delatnosti. 
 
Deo sedmi 
OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI OSTVARENE U 
DRUGOJ REPUBLICI I DRUGIM DRŽAVAMA 
 
Dobit stalne poslovne jedinice rezidentnog obveznika 
 

Član 51 
 
Ako rezidentni obveznik ostvari dobit poslovanjem u drugoj republici, odnosno državi na 
koju je plaćen porez u toj republici, odnosno državi, na račun poreza na dobit preduzeća 
utvrđenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza 
na dobit plaćenog u toj drugoj republici, odnosno državi. 
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Poreski kredit iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od iznosa koji bi se obračunao 
primenom odredaba ovog zakona na dobit ostvarenu u drugoj republici odnosno u 
inostranstvu. 
 
Međukompanijske dividende 
 

Član 52 
 
Matičnom preduzeću - rezidentnom obvezniku Republike može se umanjiti obračunati 
porez na dobit preduzeća za iznos koji odgovara porezu koji je njegova nerezidentna 
filijala platila u drugoj republici, odnosno državi na dobit iz koje su isplaćene dividende 
koje se uključuju u prihode matičnog preduzeća i na te isplaćene dividende. 
Prihodi od dividendi iz nerezidentne filijale uključuju se u prihode rezidentnog matičnog 
preduzeća u iznosu uvećanom za plaćeni porez na dobit preduzeća, odnosno porez po 
odbitku na dividende iz stava 1. ovog člana. 
Poreski kredit iz stava 1. ovog člana može se koristiti za umanjenje obračunatog poreza 
matičnog preduzeća najviše do iznosa poreza koji bi po odredbama ovog zakona bio 
obračunat na dobit, odnosno na dividendu. 
Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz stava 1. ovog člana može se preneti na račun 
poreza matičnog preduzeća iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 10 godina. 
Matičnim preduzećem, u smislu ovog zakona, smatra se pravno lice koje poseduje akcije 
ili udele drugih pravnih lica pod uslovima predviđenim ovim zakonom. 
Filijalom, u smislu ovog zakona, smatra se pravno lice u čijem kapitalu matično 
preduzeće učestvuje pod uslovima predviđenim ovim zakonom. 
 

Član 53 
 
Pravo na poreski kredit iz člana 52. ovog zakona ima matično preduzeće koje je 
neprekidno u periodu od najmanje godinu dana koji prethodi podnošenju bilansa 
posedovalo 25% ili više akcija, odnosno udela nerezidentne filijale. 
Obveznik iz stava 1. ovog člana je dužan da nadležnom poreskom organu podnese 
odgovarajuće dokaze o veličini svog učešća u kapitalu nerezidentne filijale, dužini 
trajanja tog učešća i porezu koji je filijala platila u drugoj republici, odnosno državi, 
zajedno sa njenim bilansom uspeha i poreskim bilansom. 
Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju kada matično preduzeće 
ostvaruje posrednu kontrolu nad nerezidentnom filijalom kroz posedovanje 25% ili više 
akcija, odnosno udela druge nerezidentne filijale. 
 

Član 54 
 
Način ostvarivanja prava na poreski kredit iz čl. 52. i 53. ovog zakona bliže uređuje 
ministar finansija. 
 
Deo osmi 
GRUPNO OPOREZIVANJE I TRANSFERNE CENE 
Poresko konsolidovanje 
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Član 55 

 
Matično preduzeće i zavisna preduzeća, u smislu ovog zakona, čine grupu povezanih 
preduzeća ako među njima postoji neposredna ili posredna kontrola nad najmanje 75% 
akcija ili udela. 
Povezana preduzeća imaju pravo da traže poresko konsolidovanje pod uslovom da su sva 
povezana preduzeća rezidenti Republike. 
Zahtev za poreskim konsolidovanjem matično preduzeće podnosi nadležnom poreskom 
organu. 
 

Član 56 
 
Svaki član grupe povezanih preduzeća dužan je da podnese svoj poreski bilans, a matično 
preduzeće podnosi konsolidovani poreski bilans za grupu povezanih preduzeća. 
U konsolidovanom poreskom bilansu gubici jednog ili više povezanih preduzeća 
prebijaju se na račun dobiti ostalih povezanih preduzeća u grupi. 
Za obračunati porez po konsolidovanom bilansu obveznici su pojedinačna povezana 
preduzeća iz grupe, srazmerno oporezivoj dobiti iz pojedinačnog poreskog bilansa. 
Ministar finansija bliže uređuje način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog 
oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu. 
 

Član 57 
 
Jednom odobreno poresko konsolidovanje primenjuje se najmanje pet godina. 
Ako se pre isteka roka iz stava 1. ovog člana izmene uslovi iz člana 55. st. 1. i 2. ovog 
zakona, ili se jedno preduzeće, više povezanih preduzeća, ili sva povezana preduzeća u 
grupi naknadno opredele za pojedinačno oporezivanje pre isteka roka iz stava 1. ovog 
člana, sva povezana preduzeća su dužna da srazmerno plate razliku na ime poreske 
privilegije koju su iskoristili. 
 

Član 58 
 
(Brisano) 
 
Transferne cene 
 

Član 59 
 
Transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili 
stvaranjem obaveza među povezanim licima. 
Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se 
odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne 
odluke. 
Posedovanje više od 50% ili pojedinačno najvećeg dela akcija ili udela smatra se 
omogućenom kontrolom nad obveznikom. 
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Uticaj na poslovne odluke obveznika postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog 
člana, i kada lice povezano sa obveznikom poseduje više od 50% ili pojedinačno najveći 
broj glasova u obveznikovim organima upravljanja. 
Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod 
obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, 
kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana. 
 

Član 60 
 
Obveznik je dužan da transakcije iz člana 59. stav 1. ovog zakona posebno prikaže u 
svom poreskom bilansu. 
Obveznik je dužan da, zajedno sa transakcijama iz člana 59. stav 1. ovog zakona, u 
poreskom bilansu posebno prikaže vrednost istih transakcija po cenama koje bi se 
ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima 
(princip "van dohvata ruke"). 
Obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana odnose se i na transakcije između stalne poslovne 
jedinice iz člana 4. ovog zakona i njene nerezidentne centrale. 
 

Član 61 
 
Razlika između cene utvrđene primenom principa "van dohvata ruke" i obveznikove 
transferne cene uključuje se u poresku osnovicu. 
Kod utvrđivanja cene transakcije po principu "van dohvata ruke", koriste se uporedive 
cene na tržištu, a kad to nije moguće, metoda koštanja uvećana za uobičajenu zaradu ili 
metoda preprodajne cene. 
Ministar finansija bliže uređuje način primene metoda iz stava 2. ovog člana. 
Kamata "van dohvata ruke" i sprečavanje utanjene kapitalizacije 
 

Član 62 
 
Kod duga prema poveriocu sa statusom povezanog lica iz člana 59. ovog zakona, 
poreskom obvezniku, izuzev banci ili drugoj finansijskoj organizaciji, ne priznaju se kao 
rashod u poreskom bilansu kamata i pripadajući troškovi iznad nivoa jednakog proizvodu 
četvorostruke vrednosti obveznikovog sopstvenog kapitala i, 
1) u slučaju zajma denominovanog u dinarima, 110% kamatne stope koju Narodna banka 
Jugoslavije primenjuje na zajmove koje odobrava komercijalnim bankama na dan 31. 
decembra prethodne godine; odnosno, 
2) u slučaju deviznog zajma, 110% kamatne stope koju centralna banka države čija je 
valuta u pitanju primenjuje na zajmove koje odobrava komercijalnim bankama na dan 31. 
decembra prethodne godine. 
Sopstveni kapital, u smislu ovog zakona, jednak je razlici između aktive na osnovu koje 
obveznik ostvaruje dohodak, koji se uključuje u ukupan prihod, i dugova sa njom 
povezanih, s tim što su i aktiva i dugovi uprosečeni za stanje na dan 1. januara i 31. 
decembra tekuće godine. 
Kamata i pripadajući troškovi iznad nivoa predviđenog u stavu 1. ovog člana mogu se 
preneti kao rashod u poreskom bilansu za narednu godinu. 
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Za banke i druge finansijske organizacije limit iz stava 1. ovog člana jednak je proizvodu 
desetostruke vrednosti sopstvenog kapitala i kamatne stope predviđene u tački 1, odnosno 
u tački 2. toga stava. 
Ministar finansija bliže uređuje primenu kamate "van dohvata ruke" i način sprečavanja 
utanjene kapitalizacije. 
 
Deo deveti 
 
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA 
 
Podnošenje poreske prijave 
 

Član 63 
 
Poreski obveznik dužan je da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u 
kojoj je obračunat porez i poreski bilans za period za koji se utvrđuje porez.  
Uz poresku prijavu i poreski bilans, obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu 
dostavi i bilans uspeha, bilans stanja, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o 
promenama na kapitalu, kao i drugu dokumentaciju propisanu ovim zakonom. 
Poreska prijava podnosi se u roku od 10 dana od dana isteka roka propisanog za 
podnošenje finansijskih izveštaja. 
Sadržaj poreske prijave i poreskog bilansa bliže uređuje ministar finansija. 
 

Član 64 
 
Obveznik poreza koji u toku godine otpočne sa obavljanjem delatnosti dužan je da 
podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa. 
U poreskoj prijavi iz stava 1. ovog člana obveznik daje procenu prihoda, rashoda i dobiti 
za tu godinu. 
 

Član 65 
 
Obveznik kome istekne rok za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u toku godine, 
dužan je da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu sa poreskim bilansom 
u roku od 15 dana od dana isteka tog roka. 
 
Obračunavanje i plaćanje poreza 
 

Član 66 
 
Poreski obveznik je dužan da u poreskoj prijavi obračuna porez na dobit za poreski  
period za koji se prijava podnosi. 
Ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio manje poreza nego što je bio dužan da 
plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, dužan je da razliku uplati najkasnije do 
podnošenja poreske prijave. 
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Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da podnese dokaz o uplati razlike poreza iz 
stava 2. ovog člana. 
Ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio više poreza nego što je bio dužan da plati 
po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, više plaćeni porez uračunava se kao akontacija 
za naredni period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev. 
 

Član 67 
 
Poreski obveznik tokom godine porez na dobit plaća u vidu mesečnih akontacija, čiju 
visinu utvrđuje na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu u kojoj iskazuje i podatke 
od značaja za utvrđivanje visine akontacije u tekućoj godini. 
Mesečna akontacija poreza na dobit plaća se do 15-og u mesecu za prethodni mesec. 
Plaćanje mesečnih akontacija u skladu sa poreskom prijavom iz stava 1. ovog člana vrši 
se od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava podneta. 
Do početka plaćanja mesečne akontacije u skladu sa stavom 3. ovog člana, obveznik u 
tekućoj godini plaća mesečnu akontaciju u visini koja odgovara mesečnoj akontaciji iz 
poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda. 
Na iznos mesečnih akontacija koje nisu plaćene u roku utvrđenom u stavu 2. ovog člana, 
poreski obveznik dužan je da obračuna i plati kamatu, u skladu sa zakonom kojim se 
uređuje poreski postupak i poreska administracija. 
 

Član 68 
 
Ako u tekućoj godini dođe do značajnih promena u poslovanju obveznika, promene 
poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije 
poreza, poreski obveznik može podneti poresku prijavu sa poreskim bilansom, u kojoj će 
iskazati podatke od značaja za izmenu mesečne akontacije i obračunati njenu visinu, 
najkasnije u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans. 
Poreski obveznik može započeti plaćanje akontacije u skladu sa poreskom prijavom iz 
stava 1. ovog člana od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava 
podneta. 
 

Član 69 
 
Ako obveznik poreza ne podnese poresku prijavu ili ako se u postupku poreske kontrole 
utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da sadrži netačne podatke ili da postoje drugi 
nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, Poreska uprava 
utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću 
godinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. 
 

Član 70 
 
U slučaju pokretanja postupka likvidacije i stečaja, likvidacioni, odnosno stečajni 
upravnik dužan je da najdocnije u roku od 15 dana od dana pokretanja postupka obezbedi 
obračun dospelih poreskih obaveza radi naplate iz likvidacione, odnosno stečajne mase, i 
da o tome obavesti nadležni poreski organ. 
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Nadležni poreski organ donosi rešenje kojim se utvrđuje visina poreske obaveze u roku 
od 30 dana od dana prijema poreske prijave iz člana 34. stav 3. ovog zakona. 
 
Porez po odbitku 
 

Član 71 
 
Porez po odbitku na prihode iz člana 40. ovog zakona za svakog obveznika i za svaki 
pojedinačno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane 
račune u momentu isplate prihoda. 
Porez po odbitku iz stava 1. ovog člana obračunava se i plaća po propisima koji važe u 
momentu isplate prihoda.  
 
Čl. 72 i 73* 
 
(Prestali da važe) 
 
Primena zakona koji uređuje poreski postupak  
 

Član 74 
 
U pogledu utvrđivanja, naplate i povraćaja poreza, pravnih lekova, kaznenih odredaba i 
drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se 
uređuje poreski postupak i poreska administracija. 
 
Čl. 75 i 76 
 
(Brisani) 
 
Čl. 77-110* 
 
(Prestali da važe) 
 
Jemstvo 
 

Član 111 
 
Za isplatu poreza po odbitku jemči isplatilac prihoda. 
Za neizmirene poreske obaveze pravnog lica organizovanog u obliku ortačkog društva 
neograničeno solidarno odgovara svaki član društva svojom imovinom. 
Za neizmirene poreske obaveze pravnog lica organizovanog u obliku komanditnog 
društva odgovara neograničeno solidarno komplementar. 
Akcionar koji poseduje više od 75% akcija zavisnog društva odgovara neograničeno 
solidarno za neizmirene poreske obaveze zavisnog društva. 
Poreske obaveze u smislu st. 2. do 4. ovog člana obuhvataju i troškove prinudne naplate, 
kamate i novčane kazne. 
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Deo deseti 
KAZNENE ODREDBE 
 

Član 112 
 
Novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj obveznik: 
1) ako ne obračuna i ne uplati porez po odbitku na dividende i udele, autorske naknade, 
kamate, kapitalne dobitke i naknade od zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari (član 40); 
2) ako u propisanom roku ne prijavi poreskom organu otuđenje osnovnih sredstava (član 
48. stav 7); 
3) ako u poreskom bilansu ne iskaže posebno vrednost transakcija sa povezanim licima u 
skladu sa principom "van dohvata ruke" (član 60); 
4) ako poreskom organu ne dostavi bilans uspeha, bilans stanja i drugu dokumentaciju 
propisanu ovim zakonom (član 63. stav 2);  
5) ako u propisanom roku ne podnese poreski bilans ili ako u poreskom bilansu podnese 
netačne podatke, što je za posledicu moglo da ima smanjenje poreske osnovice ili 
neosnovano ostvarivanje prava na poreske podsticaje ili ako ne podnese ostala propisana 
dokumenta (čl. 34, 63, 65. i 70); 
6) ako po otpočinjanju obavljanja delatnosti u propisanom roku ne da procenu prihoda, 
rashoda i dobiti za poslovnu godinu (član 64); 
7) ako ne uveća mesečnu akontaciju ili ne izvrši uplatu mesečne akontacije u propisanom 
roku (član 67. st. 2. i 3. i član 68. stav 2); 
8) ako u propisanom roku ne izvrši uplatu razlike poreza obračunatog u poreskoj prijavi i 
uplaćenih mesečnih akontacija poreza (član 66. st. 2. i 3). 
Za radnje iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu kazniće se za prekršaj 
novčanom kaznom od 2.500 do 20.000 dinara. 
 

Član 113 
 
Obvezniku koji ne podnese poresku prijavu, odnosno poreski bilans ili ako u prijavi, 
odnosno poreskom bilansu podnese netačne podatke, što je za posledicu moglo da ima 
smanjenje poreske osnovice ili neosnovano ostvarivanje prava na poreske podsticaje, ili 
ako uz poresku prijavu ne podnese ostala dokumenta u skladu sa čl. 34, 63, 64, 65. i 70. 
ovog zakona, može se izreći zaštitna mera zabrane obavljanja određenih delatnosti u 
trajanju od tri meseca do jedne godine. 
 

Član 114* 
 
(Prestao da važi) 
 
Deo jedanaesti 
 
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 115 
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Obveznik koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona stekao pravo na poresko 
oslobođenje i olakšice iz čl. 42. i 46. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Službeni 
glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 48/99 i 54/99) ima pravo da koristi to 
oslobođenje do isteka roka do koga je utvrđeno. 
 

Član 116 
 
Postupak utvrđivanja i naplate poreza na dobit preduzeća za 2001. godinu, koji je započet 
po čl. 43. i 60a Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 
53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 48/99 i 54/99) okončaće se u skladu sa tim zakonom. 
 

Član 117 
 
Poreski bilans za period od 1. januara do 30. juna 2001. godine sastaviće se u skladu sa 
propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona. 
Poreski bilans iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od osam dana po isteku roka 
propisanog za podnošenje polugodišnjeg obračuna rezultata poslovanja. 
 

Član 118 
 
Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezu na dobit preduzeća 
("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 48/99 i 54/99). 
Do donošenja propisa po odredbama ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na 
osnovu zakona iz stava 1. ovog člana. 
 

Član 119 
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. jula 2001. godine, osim člana 107. koji se 
primenjuje od dana stupanja na snagu Zakona. 
   
Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća  
("Sl. glasnik RS", br. 80/2002) 
 

Član 9[s1] 
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije", a primenjuje se od   1. januara 2003. godine, osim člana 1. koji se 
primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.  
   
Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća  
("Sl. glasnik RS", br. 43/2003) 
 

Član 5[s2] 
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Banke i druge finansijske organizacije poreski bilans za 2003. godinu i naredne godine 
sastavljaju u skladu sa članom 2. ovog zakona. 
 

Član 6[s2] 
 
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije". 
   
Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća  
 
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004) 
 

Član 50[s3] 
 
Efekti usklađivanja početnog stanja u poslovnim knjigama od 1. januara 2004. godine, 
radi primene MRS u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo, i član 16. ovog 
zakona, nisu od uticaja na utvrđenu poresku obavezu obveznika za 2003. godinu i na 
visinu utvrđene akontacije za 2004. godinu. 
 

Član 51[s3] 
 
Vlada Republike Srbije urediće način utvrđivanja i plaćanja mesečnih akontacija poreza 
na dobit za 2004. godinu posle stupanja na snagu ovog zakona.  
 

Član 52[s3] 
 
Poreski kredit iz člana 30. ovog zakona, poreski obveznik može ostvarivati u 2004. 
godini po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja su izvršena u skladu sa odredbama 
tog člana, od dana stupanja na snagu ovog zakona. 
 

Član 53[s3] 
 
Obveznik koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona stekao pravo i započeo 
korišćenje poreske olakšice po članu 49. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Službeni 
glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002 i 43/2003), nastavlja sa korišćenjem te olakšice do 
isteka roka njenog korišćenja, pod uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana. 
 

Član 54[s3] 
 
Poreski obveznici koji ostvare pravo na poreske podsticaje po ovom zakonu, ne mogu se 
dovesti u nepovoljniji položaj u pogledu uslova i rokova za ostvarivanje tih prava zbog 
naknadne izmene zakona i drugih propisa. 
 

Član 55[s3] 
 
Poreski bilans za 2004. godinu sastaviće se u skladu sa odredbama ovog zakona. 
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Član 56[s3] 

 
Odredbe čl. 1-14. i čl. 16-19. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2004. godine. 
 

Član 57[s3] 
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije". 
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ZAKON 

O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA 

("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 - ispr.) 

Deo prvi 

OSNOVNE ODREDBE 

Član 1 

Porez na dohodak građana plaćaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizička lica koja 
ostvaruju dohodak. 

Oporezivanje dohotka građana uređuje se isključivo ovim zakonom. 

Poreska oslobođenja i olakšice mogu se uvoditi samo ovim zakonom. 

Dohodak 

Član 2 

Porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno 
izuzeti ovim zakonom. 

Oporezivi prihod predstavlja razliku između bruto prihoda koji je po nekom od osnova 
predviđenih u članu 3. ovog zakona ostvario poreski obveznik i troškova koje je imao pri 
njihovom ostvarivanju i očuvanju, ako je to propisano ovim zakonom. 

Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda iz stava 2. ovog člana, ostvarenih u 
kalendarskoj godini. 

Prihodi koji podležu oporezivanju 

Član 3 

Porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda: 

1) zarade;  

2) prihodi od poljoprivrede i šumarstva; 

3) prihodi od samostalne delatnosti; 

4) prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine; 
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5) prihodi od kapitala; 

6) prihodi od nepokretnosti; 

7) kapitalni dobici; 

8) ostali prihodi. 

Prihodi iz stava 1. ovog člana oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, 
činjenjem ili na drugi način. 

Oporezivanje pojedinih vrsta prihoda 

Član 4 

Na pojedine vrste prihoda iz člana 3. ovog zakona, porez na dohodak građana plaća se: 

1) po odbitku od svakog pojedinačnog prihoda; 

2) na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa. 

Godišnji porez na dohodak građana 

Član 5 

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po rešenju nadležnog poreskog organa na 
dohodak ostvaren u kalendarskoj godini, u skladu sa ovim zakonom. 

Poreski obveznik 

Član 6 

Poreski obveznik je fizičko lice koje je po odredbama ovog zakona dužno da plati porez 
(u daljem tekstu: obveznik). 

Rezident 

Član 7 

Obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbije (u daljem tekstu: 
rezident), za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), 
i u drugoj državi.  

Rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje: 

1) na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa; 
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2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu 
od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. 

Rezident Republike je i fizičko lice koje je upućeno u drugu državu radi obavljanja 
poslova za fizičko ili pravno lice - rezidenta Republike ili za međunarodnu organizaciju. 

Nerezident 

Član 8 

Obveznik poreza na dohodak građana je i fizičko lice koje nije rezident (u daljem tekstu: 
nerezident) za dohodak ostvaren na teritoriji Republike. 

Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje 

Član 9 

Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu: 

1) propisa o pravima ratnih invalida; 

2) roditeljskog i dečijeg dodatka; 

3) naknada za tuđu pomoć i negu i naknada za telesno oštećenje; 

4) naknada za vreme nezaposlenosti; 

5) materijalnog obezbeđenja u skladu sa zakonom; 

6) naknada iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarade (plate); 

7) naknada iz osiguranja imovine, izuzev naknada iz osiguranja za izmaklu korist, kao i 
naknada iz osiguranja lica kojima se nadoknađuje pretrpljena šteta, ukoliko ona nije 
nadoknađena od štetnika; 

8) naknada materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade 
zarade (plate), odnosno naknade za izgubljenu zaradu (platu); 

9) pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - 
do 35.000 dinara; 

10) pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih 
vanrednih događaja; 

11) organizovane socijalne i humanitarne pomoći; 
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12) stipendija i kredita učenika i studenata - u mesečnom iznosu do 6.000 dinara; 

13) naknade za ishranu - hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski 
sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - u mesečnom iznosu do 
5.000 dinara; 

14) naknada i nagrada za rad osuđenih lica i maloletnih učinilaca krivičnih dela u 
kazneno-popravnim ustanovama; 

15) naknada i nagrada za rad pacijenata u psihijatrijskim ustanovama; 

16) naknada za rad lica u organima za sprovođenje izbora ili za popis stanovništva; 

17) penzija i invalidnina koje se ostvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog i 
invalidskog osiguranja, odnosno vojnog osiguranja; 

18) otpremnine kod odlaska u penziju - do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom 
kojim se uređuje rad; 

19) otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za 
čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi - do 
iznosa koji je utvrđen tim zakonom; 

20) jednokratne novčane naknade koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u 
procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaj i likvidaciju, u 
skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu 
racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", broj 
64/05) - do iznosa utvrđenog tim programom, a za lica starija od 50 godina života - bez 
ograničenja iznosa; 

21) naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika u hraniteljskoj porodici; 

22) naknada koje, u skladu sa propisima koji uređuju Vojsku Srbije, nadležni državni 
organ isplaćuje vojnicima (na služenju vojnog roka u Vojsci i u civilnoj službi), 
studentima vojnih akademija, učenicima srednjih vojnih škola i slušaocima škola za 
rezervne vojne oficire; 

23) naknada koje se, u skladu sa propisima koji uređuju unutrašnje poslove, isplaćuju 
učenicima srednje škole unutrašnjih poslova; 

24) premija, subvencija i regresa iz budžeta Republike, koji se isplaćuju na poseban 
namenski račun otvoren kod poslovne banke, obveznicima poreza na prihode od 
poljoprivrede i šumarstva, odnosno poljoprivrednicima, upisanim u registar 
poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa posebnim propisima; 
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25) PDV nadoknade, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, 
koja se isplaćuje licima koja su obveznici poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva 
na katastarski prihod, saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dodatu vrednost; 

26) nagrada učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja 
i obrazovanja, kao i osvojenih na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema. 

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tač. 10) do 13) ovog 
člana bliže uređuje ministar finansija. 

Član 9a 

Ne plaća se porez na dohodak građana na novčano primanje po osnovu naknade iz 
kupoprodajne cene ostvarene prodajom kapitala u postupku privatizacije društvenog i 
državnog kapitala, koje se isplaćuje fizičkom licu u skladu sa zakonom u iznosu do 200 
evra u dinarskoj protivvrednosti za svaku punu godinu radnog staža u subjektu 
privatizacije. 

Izdržavani članovi porodice 

Član 10 

Izdržavanim članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se sledeća lica koja 
obveznik izdržava: 

1) maloletna deca, odnosno usvojenici; 

2) deca, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa 
obveznikom žive u domaćinstvu; 

3) unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom; 

4) bračni drug; 

5) roditelji, odnosno usvojioci. 

Članom porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se bračni drug, roditelji, deca, 
usvojenik i usvojilac obveznika. 

Domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i 
trošenja ostvarenih prihoda. 

Poreski kredit 

Član 11 
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Poreskim kreditom, u smislu ovog zakona, smatra se iznos za koji se umanjuje obračunati 
porez na dohodak građana. 

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja 

Član 12 

Ako obveznik - rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen 
porez u toj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama 
ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj 
državi. 

Poreski kredit iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio 
primenom odredaba ovog zakona na dohodak ostvaren u drugoj državi. 

Usklađivanje dinarskih iznosa 

Član 12a 

Dinarski iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 
1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3, 4. i 5. ovog 
zakona usklađuju se godišnje stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja 
prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa 
nadležnog za poslove statistike. 

Usklađene dinarske iznose iz stava 1. ovog člana objavljuje Vlada. 

Usklađeni dinarski iznosi iz stava 1. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog 
meseca po objavljivanju tih iznosa. 

Deo drugi 

OPOREZIVANJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA 

  

Glava prva 

POREZ NA ZARADE 

Predmet oporezivanja 

Član 13 

Pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog 
odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.  
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Zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju se i ugovorena naknada i druga primanja koja 
se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora 
zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko 
omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na 
školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. 

Član 14 

Zaradom u smislu ovog zakona smatraju se i primanja u obliku bonova, novčanih 
potvrda, akcija, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, ili robe, 
činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda 
obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem. 

Osnovicu poreza na zaradu iz stava 1. ovog člana predstavlja: 

1) nominalna vrednost bonova, novčanih potvrda i akcija; 

2) cena koja bi se postigla prodajom robe na tržištu; 

3) naknada koja bi se postigla na tržištu za uslugu, odnosno pogodnost koja se čini 
obvezniku; 

4) novčana vrednost pokrivenih rashoda, uvećane za obaveze javnih prihoda koje iz 
zarade plaća zaposleni. 

Visinu cene, visinu naknade, odnosno novčanu vrednost iz stava 2. tač. 2) do 4) ovog 
člana utvrđuje isplatilac zarade u momentu kada se davanje vrši. 

Ako nadležni poreski organ oceni da je utvrđena cena, odnosno naknada iz stava 2. tač. 2) 
do 4) ovog člana niža od one koja se može postići na tržištu, utvrdiće tu cenu, odnosno 
naknadu u visini koja bi se mogla postići na tržištu. 

Osnovica poreza na zarade utvrđena na način iz st. 2. do 4. ovog člana umanjuje se za 
novčana plaćanja koja zaposleni vrše poslodavcu u vezi sa ostvarenim primanjem iz stava 
1. ovog člana. 

Član 14a 

Primanjima po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti u smislu člana 14. stav 1. ovog 
zakona, smatraju se naročito: 

1) korišćenje službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe; 

2) korišćenje stambenih zgrada i stanova koji su u vlasništvu poslodavca ili na 
raspolaganju poslodavca po osnovu zakupa ili po drugom osnovu, uz plaćanje zakupnine 
ili bez plaćanja zakupnine, osim rešavanja stambenih potreba zaposlenih, izabranih, 
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imenovanih i postavljenih lica u skladu sa propisima koji uređuju stanovanje i rešavanje 
stambenih potreba u državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama 
jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i kod drugih 
korisnika budžetskih sredstava. 

Vrednost primanja iz stava 1. tačka 1) ovog člana mesečno, za svaki započeti kalendarski 
mesec korišćenja vozila, predstavlja iznos u visini 1% tržišne vrednosti službenog vozila 
i drugog prevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, prema podacima nadležne 
organizacije sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se to 
vozilo koristi u privatne svrhe. 

Vrednost primanja iz stava 1. tačka 2) ovog člana čini iznos zakupnine prema tržišnim 
cenama u mestu u kome se stambena zgrada ili stan nalaze. 

Kod utvrđivanja osnovice poreza po osnovu primanja iz ovog člana primenjuju se 
odredbe člana 14. st. 2. do 5. ovog zakona. 

Član 14b 

Zaradom, u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona, smatraju se i premije svih vidova 
dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje 
poslodavac plaća, odnosno uplaćuje za zaposlene - osiguranike uključene u dobrovoljno 
osiguranje, odnosno za zaposlene - članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa 
zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i 
penzijske planove.  

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zaradom u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona ne smatra se: 

1) premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od 
posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i 
kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija; 

2) premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno penzijski doprinos u 
dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene - osiguranike uključene u 
dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene - članove dobrovoljnog penzijskog fonda, 
do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje obavezno 
socijalno osiguranje. 

Poreski obveznik 

Član 15 

Obveznik poreza na zarade je fizičko lice koje ostvaruje zaradu. 

Poreska osnovica 
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Član 15a 

Osnovicu poreza na zarade iz čl. 13. do 14b ovog zakona čini isplaćena, odnosno 
ostvarena zarada. 

Osnovicu poreza na zarade za zaposlene u smislu zakona koji uređuje rad, čini zarada iz 
člana 13. stav 1. i čl. 14. do 14b ovog zakona, umanjena za iznos od 5.000 dinara 
mesečno. 

Poreska stopa 

Član 16 

Zarada iz čl. 13. do 14b ovog zakona oporezuje se po stopi od 12%. 

Član 17 

Za fizička lica - rezidente Republike koji su upućeni u inostranstvo radi obavljanja 
poslova za pravna lica - rezidente Republike, osnovicu poreza na zarade čini iznos zarade 
koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu ostvarili u Republici na 
istim ili sličnim poslovima. 

Poreska oslobođenja 

Član 18 

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu: 

1) naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa 
posla) - do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova 
prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 
2.000 dinara; 

2) dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 1.200 dinara, odnosno dnevnice 
za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog 
organa; 

3) naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu; 

4) naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u 
javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje 
sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% 
cene jednog litra super benzina, a najviše do 3.500 dinara mesečno; 

5) solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti 
zaposlenog ili člana njegove porodice - do 20.000 dinara; 
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6) poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - do 
5.000 dinara godišnje po jednom detetu; 

7) jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - do 10.000 
dinara godišnje. 

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tačka 5) ovog člana 
bliže uređuje ministar finansija. 

Član 19 

Dodatna primanja stranca rezidenta, zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj 
poslovnoj jedinici nerezidentnog lica, određenoj u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
porez na dobit preduzeća, koja se odnose na pokriće njegovih dodatnih troškova 
proisteklih iz zaposlenja u Republici, oslobođena su poreza do visine koja ne prelazi 35% 
isplaćene zarade. 

Oslobođenje iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na naknadu isplaćenu strancu rezidentu 
iz stava 1. ovog člana po osnovu pokrića troškova poreza na dohodak. 

Pravo na oslobođenje iz stava 1. ovog člana stranac - rezident ima:  

1) ako je bio rezident druge države neposredno pre nego što je zasnovao radni odnos ili 
zaključio ugovor o sličnim poslovima iz člana 13. ovog zakona, na osnovu kojih 
ostvaruje dodatna primanja iz stava 1. ovog člana; 

2) ako je postao rezident Republike isključivo iz poreskih razloga, a na osnovu radnog 
odnosa ili ugovora iz člana 13. ovog zakona; 

3) ako mu radni odnos ili sličan posao po osnovu ugovora iz člana 13. ovog zakona ne 
traje duže od tri godine. 

Član 20 

Obaveze plaćanja poreza na zarade ostvarene za rad u stranim diplomatskim i 
konzularnim predstavništvima ili međunarodnim organizacijama, odnosno kod 
predstavnika ili službenika takvih predstavništava ili organizacija, oslobođeni su: 

1) šefovi stranih diplomatskih misija akreditovanih u Srbiji, osoblje stranih diplomatskih 
misija u Srbiji, kao i članovi njihovih domaćinstava, ako ti članovi domaćinstava nisu 
državljani ili rezidenti Republike; 

2) šefovi stranih konzulata u Srbiji i konzularni funkcioneri ovlašćeni da obavljaju 
konzularne funkcije, kao i članovi njihovih domaćinstava, ako ti članovi domaćinstava 
nisu državljani ili rezidenti Republike; 
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3) funkcioneri Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija, 
stručnjaci tehničke pomoći Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih 
agencija;  

3a) funkcioneri, stručnjaci i administrativno osoblje međunarodnih organizacija, ako nisu 
državljani ili rezidenti Republike; 

4) zaposleni u stranim diplomatskim ili konzularnim predstavništvima i međunarodnim 
organizacijama, ako nisu državljani ili rezidenti Republike; 

5) počasni konzuli stranih država, za primanja koja dobijaju od države koja ih je 
imenovala za obavljanje konzularnih funkcija; 

6) zaposleni kod lica iz tačke 1) do 5) ovog člana, ako nisu državljani ili rezidenti 
Republike. 

Član 21 

Ne plaća se porez na zarade invalidnih lica zaposlenih u preduzeću za radno 
osposobljavanje i zapošljavanje invalida. 

Član 21a 

Ne plaća se porez na zarade na premiju dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog 
osiguranja, koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - osiguranika 
uključenog u dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom koji 
uređuje dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, ukupno najviše do 3.000 dinara 
mesečno. 

Ne plaća se porez na zarade na penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji 
poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - člana dobrovoljnog penzijskog 
fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske 
planove, ukupno najviše do 3.000 dinara mesečno. 

Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom 

Član 21b 

Poslodavac koji zaposli na neodređeno vreme nove radnike u periodu od 1. januara do 31. 
decembra 2005. godine, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog 
poreza iz zarade novozaposlenog radnika, za period od godinu dana od dana zasnivanja 
radnog odnosa tog radnika. 

Novozaposlenim radnikom u smislu stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je 
poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose i koje 
je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno 
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socijalno osiguranje, s tim što je za lica koja radni odnos ne zasnivaju prvi put obavezno 
da su bila prijavljena kao nezaposlena lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje 
najmanje tri meseca bez prekida pre zasnivanja radnog odnosa. 

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja 
radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa 
poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid 
radnog odnosa.  

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem 
radnog odnosa sa novim radnikom povećava broj radnika kod poslodavca u odnosu na 
broj zaposlenih na dan 1. januara 2005. godine. 

Ako u toku korišćenja poreske olakšice za novozaposlene radnike, poslodavac smanji 
broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 1. januara 2005. godine, uvećan za 
novozaposlene radnike za koje ostvaruje poresku olakšicu, gubi pravo na poresku 
olakšicu, pri čemu, u slučaju kada je poreska olakšica ostvarena za više novozaposlenih 
radnika, prvo gubi olakšicu za onog novozaposlenog radnika sa kojim je ranije zasnovao 
radni odnos. 

Poslodavac je dužan da plati porez koji bi inače platio da nije koristio poresku olakšicu, 
valorizovan primenom stope rasta cena na malo prema podacima republičkog organa za 
statistiku, u roku od osam dana od dana smanjenja broja zaposlenih u smislu stava 5. 
ovog člana. 

Ako novozaposlenom radniku prestane radni odnos u toku trajanja poreske olakšice, 
poslodavac koji umesto njega, istovremeno ili u vremenskom razmaku od najviše 15 
dana, zaposli drugog novog radnika, pod uslovom da se ne smanjuje broj zaposlenih u 
smislu stava 5. ovog člana, nastavlja da koristi poresku olakšicu po osnovu zapošljenja 
drugog novog radnika, s tim što se u ukupan period korišćenja olakšice od godinu dana, 
uračunava i period korišćenja olakšice za novozaposlenog radnika kome je prestao radni 
odnos. 

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna 
preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici. 

Način i postupak ostvarivanja poreske olakšice iz ovog člana bliže uređuje ministar 
finansija. 

Član 21v 

Poslodavac koji zaposli lice koje se, u smislu zakona kojim se uređuje rad, smatra 
pripravnikom, koje je na dan zaključenja ugovora o radu mlađe od 30 godina i koje je 
kod Nacionalne službe za zapošljavanje prijavljeno kao nezaposleno lice, oslobađa se 
obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za 
period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica. 
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Poslodavac koji zaposli na neodređeno vreme lice koje je na dan zaključenja ugovora o 
radu mlađe od 30 godina i koje je prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe 
za zapošljavanje najmanje tri meseca bez prekida pre zasnivanja radnog odnosa, oslobađa 
se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, 
za period od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica. 

Novozaposlenim licem, u smislu st. 1. i 2. ovog člana, smatra se lice sa kojim je 
poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje je 
prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno 
socijalno osiguranje. 

Novozaposlenim licem iz stava 2. ovog člana neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja 
radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa 
poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid 
radnog odnosa. 

Poresku olakšicu iz st. 1. i 2. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem 
radnog odnosa sa novozaposlenim licem povećava broj zaposlenih kod poslodavca u 
odnosu na broj zaposlenih na dan 1. septembra 2006. godine. 

Ako u toku korišćenja poreske olakšice za novozaposlena lica, kao i u narednom periodu 
od tri godine za lica iz stava 1. ovog člana, odnosno dve godine za lica iz stava 2. ovog 
člana, posle isteka olakšice, poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj 
zaposlenih na dan 1. septembra 2006. godine, uvećan za novozaposlena lica za koja 
ostvaruje poresku olakšicu, gubi pravo na olakšicu, pri čemu, u slučaju kada je olakšica 
ostvarena za više novozaposlenih lica, prvo gubi olakšicu za onog novozaposlenog sa 
kojim je ranije zasnovao radni odnos. 

Poslodavac je dužan da plati porez koji bi inače platio da nije koristio poresku olakšicu, 
valorizovan primenom stope rasta cena na malo prema podacima republičkog organa za 
poslove statistike, u roku od 30 dana od dana smanjenja broja zaposlenih u smislu stava 
6. ovog člana. 

Ako novozaposlenom licu prestane radni odnos u toku trajanja poreske olakšice, kao i u 
narednom periodu iz stava 6. ovog člana, poslodavac koji umesto njega, u roku od najviše 
15 dana po prestanku radnog odnosa, zaposli drugo lice, pod uslovom da se ne smanjuje 
broj zaposlenih u smislu stava 6. ovog člana, nastavlja da koristi poresku olakšicu po 
osnovu zaposlenja drugog novozaposlenog lica u obimu prava utvrđenog za prethodno 
novozaposleno lice. Ukupan period korišćenja olakšice iz ovog stava umanjuje se za 
vreme za koje je novozaposleno lice, kome je prestao radni odnos, radilo kod poslodavca.  

Ako pripravniku iz stava 1. ovog člana prestane radni odnos u toku trajanja olakšice, 
poslodavac nastavlja da koristi olakšicu do isteka roka iz stava 1. ovog člana ukoliko 
zaposli drugog novog pripravnika.  
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Ako licu iz stava 2. ovog člana prestane radni odnos u toku trajanja olakšice, poslodavac 
nastavlja da koristi olakšicu do isteka roka iz tog stava, ukoliko zaposli drugo lice mlađe 
od 30 godina.  

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna 
preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici. 

Način i postupak primene odredaba ovog člana bliže uređuje ministar finansija. 

Član 21g 

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom u skladu sa zakonom 
koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom, za koje odgovarajućom 
pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, oslobađa se obaveze 
plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica, za period od tri godine od 
dana zasnivanja radnog odnosa. 

Novozaposlenim licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je 
poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje je 
prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno 
socijalno osiguranje. 

Novozaposlenim licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana neće se smatrati lice koje 
je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili 
povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je 
postojao prekid radnog odnosa. 

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna 
preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici. 

Način i postupak primene odredaba ovog člana bliže uređuje ministar finansija. 

Član 21d 

Poslodavac koji zaposli lice koje je na dan zaključivanja ugovora o radu starije od 45 
godina i koje kod Nacionalne službe za zapošljavanje ima status korisnika novčane 
naknade za vreme nezaposlenosti ili je kod te službe prijavljeno kao nezaposleno lice 
najmanje šest meseci bez prekida, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i 
obustavljenog poreza iz zarade tog novozaposlenog lica. 

Pravo poreskog oslobođenja u skladu sa stavom 1. ovog člana poslodavac ostvaruje u 
periodu od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa zaposlenog. 

Ako zaposlenom iz stava 1. ovog člana prestane radni odnos u toku trajanja olakšice, kao 
i u narednom periodu od tri godine posle isteka olakšice iz stava 2. ovog člana, 
poslodavac gubi pravo na olakšicu i dužan je da plati porez koji bi inače platio da nije 
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koristio poresko oslobođenje, valorizovan primenom stope rasta cena na malo prema 
podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u roku od 30 dana od 
prestanka radnog odnosa zaposlenog. 

Odredba stava 3. ovoga člana ne primenjuje se u slučaju prestanka radnog odnosa smrću 
zaposlenog ili iz drugih razloga nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca, u 
smislu odredaba zakona koji uređuje rad. 

Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, poslodavac nastavlja da koristi olakšicu za 
preostalo vreme korišćenja olakšice, ukoliko zaposlenom prestane radni odnos otkazom 
ugovora o radu od strane zaposlenog, a poslodavac umesto njega u roku od najviše 15 
dana od dana prestanka radnog odnosa zaposli drugo lice iz stava 1. ovog člana. 

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna 
preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici. 

Način i postupak primene odredaba ovog člana uređuje ministar nadležan za poslove 
finansija. 

Glava druga 

POREZ NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 

Predmet oporezivanja 

Član 22 

Prihodom od poljoprivrede i šumarstva smatra se katastarski ili stvarni prihod od ovih 
delatnosti. 

Katastarski prihod 

Član 23 

Katastarski prihod predstavlja prihod koji je u katastru zemljišta, odnosno nepokretnosti, 
utvrđen za svaku posebnu jedinicu zemljišta koje se može koristiti za poljoprivrednu 
proizvodnju, odnosno šumarstvo, bez obzira da li se kao takvo koristi. 

Stvarni prihod 

Član 24 

Ako se obveznik pre početka godine opredeli za utvrđivanje stvarnog prihoda od 
poljoprivrede i šumarstva i o tome obavesti nadležni poreski organ, prihodom od ovih 
delatnosti smatra se stvarni prihod utvrđen na način propisan odredbama ovog zakona 
kojima se uređuje utvrđivanje prihoda od samostalne delatnosti. 
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Poreski obveznik 

Član 25 

Obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva je fizičko lice koje je kao 
vlasnik, imalac prava korišćenja ili plodouživalac zemljišta upisano u katastru zemljišta, 
prema stanju na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. 

Ako je obveznik iz stava 1. ovog člana izdao zemljište u dugoročni zakup, obveznikom se 
smatra zakupac, počev od dana početka zakupa, ako uz saglasnost zakupodavca dostavi 
prijavu nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o 
zakupu. 

Član 26 

Ako dva ili više suvlasnika, suimaoca prava korišćenja ili prava plodouživanja zemljišta 
žive u jednom domaćinstvu, a nisu izvršili deobu imovine, obveznik je jedan od 
punoletnih suvlasnika, suimaoca prava korišćenja ili prava plodouživanja. 

Ako se lica iz stava 1. ovog člana ne sporazumeju do početka godine za koju se utvrđuje 
porez ko će biti obveznik, i o tome ne obaveste nadležni poreski organ, obveznika 
određuje poreski organ. 

Poreska osnovica 

Član 27 

Oporezivi prihod od poljoprivrede i šumarstva je katastarski prihod, odnosno stvarni 
prihod, ako se obveznik opredelio za plaćanje poreza prema stvarnom prihodu. 

Poreska stopa 

Član 28 

Stopa poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva iznosi 14%.  

Poreska oslobođenja i olakšice 

Član 29 

Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva ne plaća se na katastarski prihod: 

1) zemljišta na kome su podignuti nasipi, kanali i ustave, odbrambeni vrbaci i drugi slični 
zasadi, rovovi i drugi objekti od zemlje namenjeni za odbranu od poplava, za 
odvodnjavanje, navodnjavanje ili zaštitu od erozije; 
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2) zemljišta čije je iskorišćavanje na osnovu zakona zabranjeno; 

3) zemljišta pod zgradama stranih država i koje služi zgradama diplomatskih i 
konzularnih predstavništava, pod uslovom reciprociteta, kao i zemljište pod zgradama 
međunarodnih organizacija; 

4) zemljišta koje čini zaštićenu okolinu oko proglašenih spomenika kulture i zaštićenih 
objekata prirode, kao i zemljišta u svojini crkava, hramova, manastira i džamija koji su 
proglašeni spomenicima kulture;  

5) dvorišta crkava, hramova, manastira i džamija; 

6) zemljišta koja nisu bila obradiva, ali su investicijama obveznika postala obradiva - pet 
godina od privođenja nameni zemljišta; 

7) zemljišta na kojima se podižu novi voćnjaci i vinogradi - pet godina od početka sadnje 
voćnjaka, odnosno vinove loze; 

8) zemljišta pod zgradama za stanovanje, u svojini građana i zemljišta koja služe za 
njihovu redovnu upotrebu - do 500 m2; 

9) zemljišta poreskog obveznika ako su on i članovi njegovog domaćinstva stariji od 65 
godina - muškarci, odnosno 60 godina - žene, pod uslovom da obveznik, odnosno članovi 
njegovog domaćinstva ne ostvaruju prihode po drugom osnovu i nemaju članove 
porodice ili druga lica koja su po zakonu ili po drugom osnovu dužna da ih izdržavaju; 

10) zemljišta koje obveznik bez naknade ustupi na korišćenje licu prognanom posle 1. 
avgusta 1995. godine, pod uslovom da prognano lice ne ostvaruje prihode po drugom 
osnovu. 

Oslobođenja iz stava 1. tač. 1) do 5) ovog člana prestaju u slučaju promene namene tog 
zemljišta. 

Prestanak razloga za oslobođenje obveznik je dužan da prijavi nadležnom poreskom 
organu u roku od 15 dana od dana nastanka promene. 

Pravo na oslobođenje iz stava 1. tač. 6), 7), 9) i 10) ovog člana obveznik ostvaruje 
zahtevom koji podnosi nadležnom poreskom organu najkasnije do 31. decembra godine u 
kojoj su nastali uslovi za oslobođenje. 

Ako zahtev iz stava 4. ovog člana nije podnet blagovremeno, oslobođenje iz stava 1. tač. 
6), 7), 9) i 10) ovog člana priznaje se od 1. januara naredne godine, s tim što se trajanje 
oslobođenja iz tač. 6) i 7) skraćuje za godine koje su protekle. 

Rešenje o oslobođenju iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog člana poreski organ donosi po 
prethodno pribavljenom mišljenju organa uprave nadležnog za poljoprivredu.  
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Član 30 

Za zemljište na kome je usled elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina ili usled 
drugih vanrednih događaja koje obveznik nije mogao da spreči, prinos smanjen za više od 
25% od prosečnog prinosa za poslednje tri godine u opštini, umanjiće se katastarski 
prihod srazmerno smanjenju prinosa. 

Olakšicu iz stava 1. ovog člana, obveznik može ostvariti podnošenjem zahteva 
nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana nastanka štete. 

O zahtevu odlučuje poreski organ na osnovu procenjene štete. 

Ako je šteta pričinjena na teritoriji više katastarskih opština, olakšica iz stava 1. ovog 
člana se može utvrditi na osnovu globalne procene štete ministarstva nadležnog za 
poslove poljoprivrede i šumarstva i bez podnošenja pojedinačnog zahteva. 

Glava treća 

POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI 

Predmet oporezivanja 

Član 31 

Prihodom od samostalne delatnosti smatra se prihod ostvaren od privrednih delatnosti, 
pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih 
delatnosti, ukoliko se na taj prihod po ovom zakonu porez ne plaća po drugom osnovu. 

Prihodom od samostalne delatnosti smatra se i prihod ostvaren trajnim ili sezonskim 
iskorišćavanjem zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (vađenje peska, šljunka i kamenja, 
proizvodnja kreča, cigle, crepa, ćumura i sl.), inkubatorskom proizvodnjom živine i 
drugim sličnim delatnostima, nezavisno od toga da li su kao samostalne delatnosti 
registrovane kod nadležnog organa. 

Poreski obveznik 

Član 32 

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ostvaruje 
prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. ovog zakona, kao i fizičko lice koje ostvaruje 
prihode od poljoprivrede i šumarstva ako je po tom osnovu obveznik poreza na dodatu 
vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (u daljem 
tekstu: preduzetnik). 

Poreska osnovica 
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Član 33 

Oporezivi prihod od samostalne delatnosti je oporeziva dobit, ako ovim zakonom nije 
drukčije određeno. 

Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu 
uspeha, sačinjenom u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i 
propisima kojima se uređuje računovodstvo ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, 
odnosno u skladu sa propisom iz člana 49. ovog zakona ako preduzetnik vodi prosto 
knjigovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom. 

Preduzetniku - osnivaču ortačke radnje, oporeziva dobit se utvrđuje u srazmeri sa 
njegovim učešćem u dobiti, prema aktu o osnivanju ortačke radnje. 

Usklađivanje prihoda i rashoda 

Član 34 

(Brisan) 

Član 35 

Usklađivanje prihoda i rashoda, utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka, poreski 
tretman gubitaka iz ranijih godina i transferne cene iskazuju se u poreskom bilansu 
preduzetnika u skladu sa odgovarajućim odredbama zakona kojim se uređuje porez na 
dobit preduzeća, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Član 35a 

Amortizacija stalnih sredstava priznaje se preduzetnicima kao rashod u iznosu i na način 
utvrđen za pravna lica zakonom kojim se uređuje porez na dobit preduzeća i 
podzakonskim aktom donetim na osnovu tog zakona. 

Član 36 

Licima povezanim sa preduzetnikom, pored fizičkih i pravnih lica koja imaju to svojstvo 
prema odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit preduzeća, smatraju 
se i: 

1) članovi porodice obveznika; 

2) braća i sestre obveznika; 

3) roditelji bračnog druga i pastorci. 

Član 37 
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Kod duga prema poveriocu sa statusom povezanog lica ili kredita koji obveznik uzima od 
poverioca sa statusom povezanog lica, kamata i pripadajući troškovi koji se priznaju u 
rashode u poreskom bilansu ne mogu biti veći od onih koji bi nastali da je na tržištu bilo 
moguće zadužiti se, odnosno uzeti kredit u obračunskom periodu.  

Kod potraživanja od dužnika sa statusom povezanog lica ili kredita koji obveznik daje 
dužniku sa statusom povezanog lica, kamata i pripadajući troškovi koji ulaze u prihode u 
poreskom bilansu ne mogu biti manji od onih koji bi se ostvarili da je na tržištu bilo 
moguće ugovoriti ta potraživanja, odnosno odobriti kredit u obračunskom periodu. 

Razlika između tržišne kamate i obračunate kamate po kreditu između povezanih lica iz 
st. 1. i 2. ovog člana ulazi u oporezivu dobit. 

Član 37a 

Preduzetnicima se u rashode u poreskom bilansu priznaju: 

1) obračunati i plaćeni doprinosi za lično obavezno socijalno osiguranje po osnovu 
samostalne delatnosti; 

2) troškovi službenog putovanja do visine iznosa iz člana 18. stav 1. tač. 2) do 4) ovog 
zakona. 

Član 37b 

Uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe ima tretman 
poslovnog prihoda. 

Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu, osim ulaganja u stalnu imovinu, ima tretman 
poslovnog rashoda preduzetnika. 

Uzimanje, odnosno ulaganje imovine iz st. 1. i 2. ovog člana koje nije u novčanom 
obliku, procenjuje se prema uporedivoj tržišnoj vrednosti, u skladu sa načelom stalnosti. 

Poreska stopa 

Član 38 

Stopa poreza na prihode od samostalne delatnosti iznosi 10%. 

Poreski podsticaji 

Član 39 

Poreski podsticaji po osnovu ubrzane amortizacije stalnih sredstava, ulaganja u osnovna 
sredstva u sopstvenu registrovanu delatnost, ulaganja u skladu sa propisima kojima se 
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uređuje podsticanje ulaganja u privredu Republike i po osnovu zapošljavanja novih 
radnika na neodređeno vreme priznaju se preduzetnicima pod uslovima i na način kako se 
priznaju pravnim licima po zakonu kojim se uređuje porez na dobit preduzeća. 

Paušalno oporezivanje 

Član 40 

Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim 
poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje 
delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti 
plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje). 

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku: 

1) osnivaču ortačke radnje; 

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, osim 
održavanja i opravke motornih vozila, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i 
aktivnosti u vezi s nekretninama; 

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica; 

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno 
čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 3.000.000 dinara; 

5) koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, odnosno koji se opredeli za plaćanje 
poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu 
vrednost. 

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili 
ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom 
objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod. 

Član 41 

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 40. ovog zakona, paušalni prihod se utvrđuje, u skladu sa 
sledećim kriterijumima i elementima: 

1) visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradu i okrugu 
ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod; 

2) mesto na kome se radnja nalazi; 

3) opremljenost radnje; 
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4) broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice; 

5) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja; 

6) površina lokala; 

7) starost obveznika i njegova radna sposobnost; 

8) visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu 
delatnost; 

9) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti. 

Kod utvrđivanja paušalnog prihoda, nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze, 
činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način. 

Vlada Republike Srbije uređuje bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno 
oporezivanje. 

Član 42 

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 30. 
novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u 
registar nadležnog organa. 

Nadležni poreski organ dužan je da po zahtevu preduzetnika donese rešenje u roku od 30 
dana od dana podnošenja zahteva. 

Ako nadležni poreski organ ne reši po zahtevu u roku iz stava 2. ovog člana, smatra se da 
je zahtev za paušalno oporezivanje prihvaćen. 

Preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja 
koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da 
izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje. 

U slučaju iz stava 4. ovog člana, nadležni poreski organ će rešenjem naložiti 
preduzetniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne 
godine. 

Preduzetnik kome prestaje pravo na paušalno oporezivanje po osnovu iz člana 40. stav 2. 
tačka 5) ovog zakona, dužan je da vodi poslovne knjige najkasnije od dana kada postane 
obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na 
dodatu vrednost, bez utvrđivanja obaveze vođenja poslovnih knjiga rešenjem nadležnog 
poreskog organa. 

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave 
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Član 43 

Preduzetnici su dužni da vode poslovne knjige i da u njima iskazuju poslovne promene na 
način određen ovim zakonom. 

Preduzetnici vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, u skladu sa ovim 
zakonom ili po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
računovodstvo. 

Preduzetnici - osnivači ortačke radnje dužni su da vode poslovne knjige po sistemu 
dvojnog knjigovodstva. 

Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod dužni su da vode samo 
poslovnu knjigu o ostvarenom prometu. 

Član 43a 

Poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva preduzetnici vode u skladu sa 
zakonom i drugim propisima kojima se uređuje računovodstvo. 

Član 44 

U poslovnim knjigama po sistemu prostog knjigovodstva obezbeđuju se podaci o 
prihodima, rashodima, osnovnim sredstvima, alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom, 
kao i drugi podaci, u skladu sa ovim zakonom i propisom iz člana 49. ovog zakona. 

Član 45 

Preduzetnik je dužan da poslovne knjige iz člana 44. ovog zakona vodi ažurno i uredno, 
tako da one obezbeđuju kontrolu ispravnosti knjiženja, čuvanja i korišćenja podataka, kao 
i uvid u hronologiju poslovnih promena.  

Knjiženje prihoda vrši se najkasnije narednog dana od dana kada je prihod ostvaren, 
knjiženje troškova u roku od sedam dana od dana njihovog nastanka, a ostala knjiženja u 
rokovima i na način određen ovim zakonom i propisima koji su doneti na osnovu njega, 
odnosno u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo. 

Član 46 

Knjiženje svake poslovne promene na sredstvima, prihodima i troškovima poslovanja 
vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava, koje moraju biti takve da 
pokazuju nastalu poslovnu promenu i sadrže odgovarajuće podatke za knjiženje. 

Član 47 
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Preduzetnik je dužan da poslovne knjige i druge knjigovodstvene isprave drži u poslovnoj 
prostoriji. 

Kad je vođenje knjigovodstva povereno profesionalnoj računovodstvenoj firmi, knjige i 
druge isprave o finansijskom poslovanju mogu se čuvati u prostorijama te firme. 

Član 48 

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave čuvaju se najmanje pet godina od poslednjeg 
dana poslovne godine na koju se odnose, ako zakonom nije drukčije određeno. 

Član 49 

Ministar finansija bliže propisuje vrste i sadržinu poslovnih knjiga i drugih evidencija 
koje se vode po sistemu prostog knjigovodstva, način njihovog vođenja i iskazivanja 
finansijskog rezultata. 

Poreski bilans 

Član 50 

Preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva 
sastavljaju godišnji poreski bilans. 

Bliže propise o sadržini poreskog bilansa i načinu njegovog sastavljanja donosi ministar 
finansija. 

Evidentiranje prihoda i rashoda kod banke 

Član 51 

Preduzetnik je dužan, nezavisno od načina na koji se oporezuje, da sva plaćanja vrši 
preko tekućeg računa kod banke i da vodi sredstva na tom računu, uključujući i uplatu 
primljenog gotovog novca, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet. 

Glava četvrta 

POREZ NA PRIHODE OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM 
PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE 

Predmet oporezivanja 

Član 52 

Prihodom od autorskih prava smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu: 
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1) pisanih dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i 
slično); 

2) govornih dela; 

3) dramskih i dramsko-muzičkih dela; 

4) pantomimskih i koreografskih dela čije je predstavljanje utvrđeno pismeno ili na neki 
drugi način; 

5) muzičkih dela sa rečima ili bez njih; 

6) kinematografskih dela i dela stvorenih na način sličan kinematografiji; 

7) dela likovne umetnosti; 

8) kartografskih dela; 

9) idejnih projekata, skica, crteža i plastičnih dela koja se odnose na arhitekturu, 
geografiju, topografiju ili koju drugu oblast nauke ili umetnosti; 

10) stripova, ukrštenica i slično; 

11) redakcijskih dela koja s obzirom na izbor i raspored građe, predstavljaju samostalnu 
duhovnu tvorevinu; 

12) prevoda, lekture, aranžmana muzičke obrade i druge prerade autorskih dela; 

13) nagrada na konkursima za izradu umetničkih, naučnih, stručnih i ostalih autorskih 
dela, nagrada na konkursima za izradu idejnih projekata, kao i nagrada za postignuti 
uspeh u nauci i umetnosti, ako ovim zakonom nije drukčije određeno; 

14) izvođenja muzičkih, književnih i drugih dela; 

15) korišćenja izvedenih muzičkih materijala; 

16) izrada prototipa umetničkih predmeta koji se ustupaju preduzećima kao modeli za 
umnožavanje (proizvodnju) takvih predmeta; 

17) likovnih dela iz oblasti primenjenih umetnosti; 

18) ostalih autorskih dela. 

Likovnim delom iz oblasti primenjenih umetnosti iz stava 1. tačka 17) ovog člana 
smatraju se unikati koje je autor sam izradio po sopstvenoj zamisli - u nacrtu ili u 
materijalu - u granama primenjenih umetnosti, kao što su: 
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1) plastična dela od raznih materijala (kamen, drago kamenje, drvo, metal, plemeniti 
metali, staklo, plastika i drugo); 

2) umetnička keramika; 

3) radovi iz oblasti unutrašnje arhitekture, fasadne arhitekture, oblikovanja prostora, kao i 
obavljanje nadzora nad izvođenjem tih radova; 

4) umetnička rešenja iz oblasti hortikulture; 

5) zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru (u tehnikama: freska, grafika, mozaik, intarzija, 
vitraž, emajl i sl.) kao i intarzirani predmeti i predmeti od emajla; 

6) umetnička grafička rešenja (plakati, prigodna grafika, serigrafija, oprema knjiga, 
časopisa i listova, ambalaža, godišnjaci, katalozi, prospekti, almanasi i sl.); 

7) umetnička fotografija i dela proizvedena postupkom sličnim fotografiji; 

8) umetnička obrada tekstila (tapiserija, tkani tekstil i sl.); 

9) umetnička rešenja za scenografiju i kostimografiju; 

10) modno kreatorstvo; 

11) rešenja za industrijsko oblikovanje; 

12) restauratorska i konzervatorska dela iz oblasti kulture i umetnosti; 

13) idejne skice i crteži u primenjenoj umetnosti, kao i prodati prototipovi primenjene 
umetnosti, ako su po postojećim običajima zadržali karakter originala. 

Član 52a 

Prihodom od prava srodnih autorskom pravu (u daljem tekstu: srodna prava), smatra se 
naknada koju obveznik ostvari po osnovu: 

1) prava interpretatora; 

2) prava proizvođača fonograma; 

3) prava proizvođača videograma; 

4) prava proizvođača emisije; 

5) prava proizvođača baze podataka. 
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Član 53 

Prihodom od prava industrijske svojine smatra se naknada koju obveznik ostvari po 
osnovu: 

1) patenata; 

2) malih patenata; 

3) žigova; 

4) modela i uzoraka; 

5) tehničkih unapređenja. 

Poreski obveznik 

Član 54 

Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je 
fizičko lice koje kao autor, nosilac srodnih prava, odnosno vlasnik prava industrijske 
svojine ostvaruje naknadu po osnovu autorskog i srodnog prava, odnosno prava 
industrijske svojine. 

Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je i 
naslednik imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine i svako 
drugo fizičko lice koje ostvaruje naknadu po tim osnovama. 

Poreska osnovica 

Član 55 

Oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine čini razlika 
između bruto prihoda i troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju 
prihoda, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano. 

Normirani troškovi 

Član 56 

Obvezniku - autoru, odnosno nosiocu srodnog prava priznaju se sledeći normirani 
troškovi: 

1) za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za 
umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, 
grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno 
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kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) - 60% od 
bruto prihoda; 

2) za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, 
sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i 
obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog 
nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja 
prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, 
naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i 
kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, 
za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), 
snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u 
materijalu - 50% od bruto prihoda; 

3) za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, 
proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze 
podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač. 1) i 2) ovog člana - 
40% od bruto prihoda. 

Stvarni troškovi 

Član 57 

Obveznicima iz člana 54. ovog zakona, priznaje se kao trošak u punom iznosu naknada 
koju plaćaju za usluge odgovarajućoj autorskoj agenciji, organizaciji za zaštitu muzičkog 
autorskog prava i preduzećima i drugim pravnim licima ovlašćenim za prodaju i naplatu 
prihoda od autorskih dela. 

Obvezniku - autoru i nosiocu srodnih prava, na njegov zahtev, umesto normiranih 
priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ako za to 
podnese dokaze. 

Obvezniku - vlasniku prava industrijske svojine, priznaju se kao trošak kod utvrđivanja 
oporezivog prihoda sledeći stvarni troškovi: 

1) takse i troškovi koji se plaćaju za zaštitu patenata, malih patenata, žigova, modela, 
uzoraka i tehničkih unapređenja, prema potvrdi nadležnog organa za njihovu zaštitu; 

2) troškovi izrade nacrta i tehničkog opisa patenata, malih patenata, žigova, modela, 
uzoraka i tehničkih unapređenja, koji su bili sastavni deo prijave kojom se od nadležnog 
organa traži njihova zaštita, prema potvrdi stručnog lica koje je izradilo te nacrte i 
tehničke opise i uz mišljenje o realnosti ovih troškova koje izdaje odgovarajuća strukovna 
organizacija pronalazača; 

3) troškovi za izradu prototipa, potrebnog da bi se patent, mali patent, žig, model, uzorak 
ili tehničko unapređenje proverili, pod uslovom da su prijavljeni, odnosno zaštićeni. Ako 
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je prototip izrađen u preduzeću, odnosno ustanovi, potvrdu o troškovima izrade izdaje 
izrađivač. Ako je prototip izradio pronalazač u sopstvenoj režiji, priznaju se stvarni 
troškovi koje je imao, a mišljenje o realnosti troškova izdaje odgovarajuća strukovna 
organizacija pronalazača. 

Poreska stopa 

Član 58 

Stopa poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iznosi 
20%. 

Vremensko razgraničenje prihoda 

Član 59 

Prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine koje je obveznik - autor, 
nosilac srodnih prava ili vlasnik prava industrijske svojine ostvario za delo koje je stvarao 
duže od jedne godine, prilikom utvrđivanja prihoda, dele se, na zahtev obveznika, na 
onoliko jednakih delova koliko je godina delo stvarano, a ne duže od pet. 

U slučaju iz stava 1. ovog člana u svakoj godini oporezuje se srazmerni deo prihoda. 

Procena poreske osnovice 

Član 60 

Ako Poreska uprava utvrdi da je interpretator, menadžer ili drugo angažovano lice po 
osnovu estradnog programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa 
ostvarilo prihod, a nije zaključilo ugovor sa organizatorom takvog programa, ili oceni da 
je ostvareni prihod veći od ugovorenog prihoda, bruto prihod se utvrđuje procenom u 
skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, a oporezuje 
bez priznavanja normiranih, odnosno stvarnih troškova. 

Glava peta 

POREZ NA PRIHODE OD KAPITALA 

Predmet oporezivanja 

Član 61 

Prihodom od kapitala smatraju se: 

1) kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po 
osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti; 
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2) dividende i udeli u dobiti; 

3) primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti - u 
novcu ili putem dodele ili opcijske kupovine sopstvenih akcija; 

4) uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika 
privrednog društva za njihove privatne potrebe, izvršene u skladu sa zakonom (u daljem 
tekstu: uzimanje iz imovine privrednog društva); 

5) primanje člana otvorenog investicionog fonda po osnovu prava na srazmerni deo 
prihoda od investicione jedinice tog fonda. 

Kamatom, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se i deo prihoda ostvaren kod 
otuđenja ili otkupa diskontne dužničke hartije od vrednosti koji predstavlja razliku 
između nabavne i prodajne cene, odnosno između nabavne i otkupne cene diskontne 
dužničke hartije od vrednosti. 

Za diskontnu dužničku hartiju od vrednosti iz stava 2. ovog člana smatra se i 
bezkuponska dužnička hartija od vrednosti. 

Kamatom po kuponskoj dužničkoj hartiji od vrednosti ne smatra se onaj deo razlike u 
ceni koji predstavlja kapitalni dobitak. 

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja kamate i kapitalnog dobitka iz stava 4. 
ovog člana. 

Član 61a 

Prihod od dividende umanjuje se, pre utvrđivanja poreske osnovice, za iznos godišnje 
rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine 
javnom aukcijom, u smislu propisa kojima se uređuju uslovi i postupak promene 
vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala, uplaćene pre isplate dividende, a 
najviše do iznosa isplaćene dividende. 

Poreski obveznik 

Član 62 

Obveznik poreza na prihode od kapitala je fizičko lice koje ostvaruje te prihode. 

Poreska osnovica 

Član 63 

Oporezivi prihod od kapitala čini ostvarena kamata iz člana 61. stav 1. tačka 1) ovog 
zakona, kao i pozitivna razlika ostvarena otuđenjem ili otkupom diskontne dužničke 
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hartije od vrednosti iz člana 61. st. 2. i 3. ovog zakona, za period od dana sticanja do dana 
otuđenja ili otkupa te hartije. 

Oporezivi prihod od kapitala iz člana 61. stav 1. tač. 2) do 5) ovog zakona čini prihod 
isplaćen (raspodeljen) obvezniku, odnosno ostvaren uzimanjem iz imovine privrednog 
društva, kao i primanje po osnovu prava člana otvorenog investicionog fonda na 
srazmerni deo prihoda od investicione jedinice. Ako je primanje ostvareno u nenovčanom 
obliku, vrednost tog primanja se procenjuje prema uporedivoj tržišnoj vrednosti.  

Izuzetno od stava 2. ovog člana, oporezivi prihod od kapitala po osnovu dividendi i udela 
u dobiti, odnosno po osnovu prava na srazmeran deo prihoda investicione jedinice, iz 
člana 61. stav 1. tač. 2) i 5) ovog zakona, za rezidenta Republike čini 50% bruto 
dividendi ili udela u dobiti isplaćenih (raspodeljenih) obvezniku, odnosno prihoda od 
investicione jedinice po osnovu srazmernog dela. 

Poreska stopa 

Član 64 

Stopa poreza na prihode od kapitala iznosi 20%. 

Poreska oslobođenja 

Član 65 

Ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu: 

1) na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju); 

2) po osnovu dužničkih hartija od vrednosti, u smislu propisa kojima je uređeno tržište 
hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, čiji je izdavalac Republika, 
autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije; 

3) (brisana). 

Glava šesta 

POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI 

Predmet oporezivanja 

Član 66 

Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u 
zakup ili podzakup nepokretnosti, a naročito: zemljišta, stambenih i poslovnih zgrada, 
delova tih zgrada, stanova, delova stanova, poslovnih prostorija i garaža. 
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Prihode od nepokretnosti iz stava 1. ovog člana čine ostvarena zakupnina i vrednost svih 
realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, odnosno podzakupac. 

Poreski obveznik 

Član 67 

Obveznik poreza na prihode od nepokretnosti je fizičko lice koje izdavanjem u zakup ili 
podzakup nepokretnosti ostvari prihode po tom osnovu. 

Obveznikom u smislu stava 1. ovog člana ne smatra se preduzetnik koji nepokretnosti 
izdaje u zakup ili podzakup u okviru obavljanja registrovane samostalne delatnosti. 

Poreska osnovica 

Član 68 

Oporezivi prihod od nepokretnosti čini bruto prihod iz člana 66. stav 2. ovog zakona, 
umanjen za normirane troškove u visini od 20%. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kod utvrđivanja oporezivog prihoda od nepokretnosti 
ostvarenog po osnovu iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje 
je plaćena boravišna taksa, normirani troškovi se priznaju u visini od 50% od bruto 
prihoda. 

Obvezniku poreza na prihode od nepokretnosti, na njegov zahtev, umesto normiranih 
troškova priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, 
ako za to podnese dokaze. 

Stvarnim troškovima smatra se i iznos jednogodišnje amortizacije, obračunate primenom 
proporcionalne metode po stopi iz nomenklature sredstava za amortizaciju.  

Ako je obveznik zakupac koji nepokretnost izdaje u podzakup, od zakupnine koju 
ostvaruje odbija se zakupnina koju plaća zakupodavcu. 

Poreska stopa 

Član 69 

Stopa poreza na prihode od nepokretnosti iznosi 20%. 

Paušalno oporezivanje 

Član 70 
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Ako je prijavljeni prihod od nepokretnosti manji od onog koji bi se mogao postići na 
tržištu, nadležni poreski organ će prihod od nepokretnosti utvrditi u visini prihoda koji se 
mogu postići na tržištu. 

Kao prihod iz stava 1. ovog člana uzima se zakupnina koja se može postići prema 
mesnim prilikama, upoređivanjem sa zakupninom za slične objekte koji se izdaju u zakup 
pod približno sličnim uslovima. 

Vremensko razgraničenje prihoda 

Član 71 

Prihodi od nepokretnosti u vidu zakupnine koja je primljena za više godina odjednom, 
prilikom utvrđivanja prihoda, dele se na zahtev obveznika na onoliko jednakih delova 
koliki je broj godina za koju je zakupnina plaćena, a ne duže od pet. 

U slučaju iz stava 1. ovog člana u svakoj godini oporezuje se srazmerni deo prihoda. 

Glava sedma 

POREZ NA KAPITALNE DOBITKE 

Pojam kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka 

Član 72 

Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim 
prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja): 

1) stvarnih prava na nepokretnostima; 

2) trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu; 

3) prava intelektualne svojine; 

4) udela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, osim dužničkih 
hartija od vrednosti; 

5) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, saglasno 
zakonu koji uređuje investicione fondove; 

6) investicione jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda; 

7) akumuliranih sredstava po osnovu programirane isplate sa računa člana dobrovoljnog 
penzijskog fonda. 
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Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, kapitalnim dobitkom po osnovu kuponske 
dužničke hartije od vrednosti smatra se onaj deo razlike u ceni koji je utvrđen na način 
propisan aktom iz člana 61. stav 5. ovog zakona. 

Kapitalnim dobitkom smatra se onaj prihod koji obveznik, kao član otvorenog, 
zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda, ostvari kao razliku između kupovne i 
otkupne cene investicione jedinice, akcija, odnosno udela, saglasno zakonu koji uređuje 
investicione fondove. 

Kapitalnim dobitkom smatra se onaj deo razlike između akumuliranih sredstava 
povučenih jednokratnom isplatom, programiranom isplatom ili kupovinom anuiteta iz 
dobrovoljnog penzijskog fonda i visine uplaćenog penzijskog doprinosa. 

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela, odnosno hartija 
od vrednosti i njihove nabavne cene usklađene prema odredbama ovog zakona. 

Kad je razlika iz stava 2. ovog člana negativna, u pitanju je kapitalni gubitak. 

Obveznik koji je pravo, udeo ili hartiju od vrednosti pre prodaje držao u svom portfelju 
pre 24. januara 1994. godine ne ostvaruje kapitalni dobitak njihovom prodajom. 

Član 72a 

Kapitalni dobitak se ne utvrđuje i ne oporezuje kod prenosa prava, udela ili hartija od 
vrednosti u sledećim slučajevima: 

1) ako su stečena nasleđem; 

2) ako se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji; 

3) ako se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa 
razvodom braka. 

Kapitalni dobitak se ne utvrđuje i ne oporezuje na prihod ostvaren po osnovu prenosa 
dužničkih hartija od vrednosti, u smislu propisa kojima je uređeno tržište hartija od 
vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, čiji je izdavalac Republika, autonomna 
pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije. 

Član 72b 

Prenos računa iz postojećeg u drugi dobrovoljni penzijski fond, koji izvrši fond po nalogu 
i za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje 
dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, ne smatra se kapitalnim dobitkom. 

Određivanje kapitalnog dobitka 
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Član 73 

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, prodajnom cenom se 
smatra ugovorena cena, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako 
oceni da je ugovorena cena niža od tržišne. 

Kao ugovorena, odnosno tržišna cena iz stava 1. ovog člana uzima se cena bez poreza na 
prenos apsolutnih prava. 

Kod prenosa prava putem razmene za drugo pravo, prodajnom cenom se smatra tržišna 
cena prava koje se daje u razmenu. 

Prodajnom cenom investicione jedinice smatra se otkupna cena investicione jedinice koja 
se sastoji od neto vrednosti imovine otvorenog društva po investicionoj jedinici na dan 
podnošenja zahteva člana fonda za otkup investicionih jedinica, uvećane za naknadu za 
kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje, saglasno zakonu koji uređuje 
investicione fondove. 

Kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda, prodajnom 
cenom se smatra iznos isplaćenih akumuliranih sredstava članu penzijskog fonda na ime 
njegovog udela u neto imovini penzijskog fonda, saglasno zakonu koji uređuje 
dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove. 

Član 74 

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, nabavnom cenom se 
smatra cena po kojoj je obveznik stekao pravo, udeo, ili hartiju od vrednosti, odnosno 
cena koju je utvrdio poreski organ u skladu sa ovim zakonom. 

Nabavna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda 
po investicionoj jedinici na dan uplate, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je 
društvo za upravljanje naplaćuje, saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove. 

Kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda, nabavnom 
cenom se smatra iznos novčanih sredstava po osnovu penzijskih doprinosa uplaćenih u 
dobrovoljni penzijski fond, odnosno iznos novčanih sredstava uplaćenih u dobrovoljni 
penzijski fond koji odgovara procentu sredstava povučenih programiranom isplatom. 

Kod prodaje nepokretnosti koju je obveznik sam izgradio, nabavnu cenu iz stava 1. ovog 
člana čini iznos troškova izgradnje, a ako obveznik ne dokaže iznos troškova izgradnje, 
tržišna cena nepokretnosti koja je uzeta ili mogla biti uzeta kao osnovica poreza na 
imovinu u godini nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu. 

Kod prodaje nepokretnosti u izgradnji, nabavnu cenu iz stava 1. ovog člana čini iznos 
troškova izgradnje koje je obveznik imao do dana prodaje. 
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Kod hartija od vrednosti koje su kotirane na berzi, nabavnom cenom iz stava 1. ovog 
člana smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno, ako to ne 
učini, najniža zabeležena cena po kojoj se trgovalo u periodu od godinu dana koji 
prethodi prodaji hartije od vrednosti. 

Kod hartija od vrednosti koje se ne kotiraju na berzi, nabavnom cenom iz stava 1. ovog 
člana smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno, ako to ne 
učini, njena nominalna vrednost. 

Nabavna cena iz stava 1. ovog člana uvećava se indeksom rasta cena na malo od dana 
sticanja do dana prodaje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove 
statistike, a u slučaju nepokretnosti i umanjuje po osnovu amortizacije, obračunate 
primenom proporcionalne metode po stopi iz nomenklature sredstava za amortizaciju. 

Član 75 

Ako je pravo, udeo ili hartiju od vrednosti obveznik stekao poklonom ili ugovorom o 
doživotnom izdržavanju, nabavnom cenom iz člana 74. stav 1. ovog zakona smatra se 
tržišna cena prava, udela ili hartije od vrednosti koja je uzeta ili je mogla biti uzeta kao 
osnovica poreza na prenos apsolutnih prava u momentu njihovog sticanja od strane 
obveznika. 

Poreska osnovica 

Član 76 

Oporezivi prihod na koji se plaća porez na kapitalni dobitak čini kapitalni dobitak 
utvrđen na način iz čl. 72. do 75. ovog zakona. 

Poreska stopa 

Član 77 

Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 20%. 

Prebijanje kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka 

Član 78 

Kapitalni gubitak ostvaren prodajom jednog prava, udela ili hartije od vrednosti, može se 
prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava, udela ili hartije od 
vrednosti u istoj godini. 

Ako se i posle prebijanja iz stava 1. ovog člana iskaže kapitalni gubitak, dopušteno je 
njegovo prebijanje u narednih pet godina na račun budućih kapitalnih dobitaka. 
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Poresko oslobođenje 

Član 79 

Obveznik, koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 60 dana od dana 
prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje 
porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak. 

Obvezniku iz stava 1. ovog člana koji u roku od narednih 10 meseci sredstva ostvarena 
prodajom uloži za namene iz stava 1. ovog člana, izvršiće se povraćaj plaćenog poreza na 
kapitalni dobitak. 

Ministar finansija bliže uređuje kriterijume za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje 
iz stava 1. ovog člana. 

Član 79a 

Povlačenje akumuliranih sredstava po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog 
penzijskog fonda koja se, po nalogu i za račun člana fonda ulaže u kupovinu anuiteta u 
društvu za osiguranje saglasno zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i 
penzijske planove, oslobađa se poreza na kapitalni dobitak. 

Poreski kredit 

Član 80 

Ako obveznik u rešavanje stambenog pitanja u smislu člana 79. ovog zakona uloži samo 
deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti, poreska obaveza mu se srazmerno 
umanjuje. 

Glava osma 

POREZ NA OSTALE PRIHODE 

Predmet oporezivanja 

Član 81 

Ostalim prihodima smatraju se: prihodi koje obveznik ostvari davanjem u zakup opreme, 
transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari, dobici od igara na sreću, prihodi od 
osiguranja lica, prihodi sportista i sportskih stručnjaka i drugi prihodi, osim onih koji su 
posebno izuzeti ovim zakonom. 

Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari 

Član 82 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



Obveznik poreza na prihode od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih 
pokretnih stvari je fizičko lice koje te stvari daje u zakup. 

Bruto prihodi od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari 
obuhvataju ostvarenu zakupninu i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se 
obavezao zakupac. 

Oporezivi prihod od izdavanja u zakup pokretnih stvari utvrđuje se odbijanjem 
normiranih troškova od bruto prihoda u visini od 20%. 

Obvezniku koji to zahteva i dokumentuje, poreski organ će umesto normiranih troškova 
priznati troškove amortizacije, finansiranja, investicionog i tekućeg održavanja imovine i 
druge stvarne troškove koje je imao u vezi sa stvarima koje je dao u zakup. 

Ako je prijavljeni prihod od davanja u zakup pokretnih stvari manji od onog koji bi 
uobičajeno mogao da se postigne na tržištu, nadležni poreski organ će ovaj prihod utvrditi 
u visini prihoda koji bi se mogao postići na tržištu, u skladu sa članom 70. ovog zakona. 

Dobici od igara na sreću 

Član 83 

Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara 
koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona koji uređuje igre na sreću. 

Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od 
igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom. 

Pojedinačnim dobitkom u smislu stava 2. ovog člana smatra se ukupan dobitak po svim 
kombinacijama u igrama na sreću sa više kombinacija. 

Ako se dobitak sastoji od stvari i prava, oporezivi prihod iz stava 2. ovog člana 
predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren. 

Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na: 

1) pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću do iznosa od 15.000 dinara; 

2) lutrijske zgoditke po javnim zajmovima; 

3) ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama (kazinima) i na automatima. 

Prihodi od osiguranja lica 

Član 84 
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Obveznik poreza na prihode od osiguranja lica je fizičko lice koje ostvari naknadu iz 
osiguranja lica. 

Oporezivi prihod od osiguranja lica predstavlja vrednost isplaćene naknade iz osiguranja 
lica, ako nije izuzeta od oporezivanja u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 7) ovog zakona. 

Prihodi sportista i sportskih stručnjaka 

Član 84a 

Prihodi sportista i sportskih stručnjaka obuhvataju primanja koja ostvare profesionalni 
sportisti, sportisti amateri, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu od sportske 
organizacije, odnosno organizacije za obavljanje sportske delatnosti, sportskih društava i 
saveza, koja nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport, odnosno 
radni odnosi. 

Prihodima iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito primanja po osnovu: 

1) naknade na ime zaključenja ugovora (transfer i dr.); 

2) naknade za korišćenje lika sportiste; 

3) novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama; 

4) (brisana); 

5) stipendije vrhunskim sportistima za sportsko usavršavanje; 

6) novčane i druge nagrade; 

7) nacionalnog priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta; 

8) naknade i nagrade za rad sportskim stručnjacima, odnosno stručnjacima u sportu 
(treneri, sudije, delegati i dr.). 

Oporezivi prihod za primanja sportista i sportskih stručnjaka iz st. 1. i 2. ovog člana 
utvrđuje se odbijanjem normiranih troškova od bruto prihoda u visini od 50%. 

Drugi prihodi 

Član 85 

Ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi 
čine dohodak fizičkog lica, a naročito:  

1) prihodi po osnovu ugovora o delu; 
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2) prihodi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova 
zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina 
života ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja; 

3) prihodi po osnovu dopunskog rada; 

4) prihodi po osnovu trgovinskog zastupanja; 

5) prihodi po osnovu volonterskog rada; 

6) primanja članova upravnog i nadzornog odbora pravnog lica; 

7) naknada poslanicima i odbornicima; 

8) naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od 
elementarnih nepogoda; 

9) primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača; 

10) prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i 
lekovitog bilja, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem 
privremenih ili povremenih delatnosti, ako nisu oporezovani kao prihodi od samostalne 
delatnosti u smislu ovog zakona; 

11) nagrade, novčane pomoći i druga besteretna davanja fizičkim licima koja nisu 
zaposlena kod isplatioca; 

12) primanja iz člana 9. ovog zakona iznad propisanih neoporezivih iznosa; 

13) naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca;  

14) svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od 
oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu. 

Obveznik poreza na druge prihode je fizičko lice koje ostvari prihode iz stava 1. ovog 
člana. 

Oporezivi prihod za prihode iz stava 1. ovog člana čini bruto prihod umanjen za 
normirane troškove u visini od 20%. 

Izuzetno od stava 1. tačka 13) ovog člana, porez na druge prihode ne plaća se na 
dokumentovane naknade troškova po osnovu službenih putovanja, najviše do iznosa tih 
troškova koji su izuzeti od plaćanja poreza na zarade za zaposlene po članu 18. tač. 2) do 
4) ovog zakona, ako se isplata vrši fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, i 
to:  

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



1) upućenim, odnosno pozvanim od strane državnog organa ili organizacije, sa pravom 
naknade troškova u skladu sa zakonom i drugim propisima; 

2) članovima predstavničkih i izvršnih tela Republike, teritorijalne autonomije i lokalne 
samouprave, u vezi sa vršenjem funkcije; 

3) upućenim na rad u Republiku, po nalogu inostranog poslodavca, a u vezi sa delatnošću 
domaćeg isplatioca; 

4) ako dobrovoljno, odnosno po pozivu sarađuju u humanitarnim, zdravstvenim, 
vaspitno-obrazovnim, kulturnim, sportskim, naučno-istraživačkim, verskim i sličnim 
delatnostima, sindikalnim organizacijama, privrednim komorama, političkim strankama, 
savezima i udruženjima, nevladinim organizacijama, kao i u drugim nedobitnim 
organizacijama, i ako po osnovu te saradnje ne ostvaruje naknadu za radno angažovanje. 

Na druge prihode koje ostvari član učeničke zadruge, član omladinske ili studentske 
zadruge do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u institucijama za srednje, 
više i visoko obrazovanje, kao i fizičko lice po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih 
sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja, obračunati porez umanjuje se za 40%. 

Poreska stopa 

Član 86 

Stopa poreza na ostale prihode iznosi 20%. 

Deo treći 

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA 

Dohodak za oporezivanje 

Član 87 

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica - rezidenti, koji su u kalendarskoj 
godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po 
zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima 
republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  

Neoporezivi iznos iz stava 1. ovog člana za stranca rezidenta zaposlenog kod rezidentnog 
lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica, kao i za rezidenta upućenog u 
inostranstvo radi obavljanja poslova za rezidentno pravno lice iz člana 17. ovog zakona 
jeste petostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 
godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za 
poslove statistike. 
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Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako obveznik - rezident upućen u inostranstvo radi 
obavljanja poslova za rezidentno pravno lice iz člana 17. ovog zakona, ostvari zaradu u 
inostranstvu u visini manjoj od 60% od ukupno ostvarenog dohotka u kalendarskoj godini 
u kojoj se utvrđuje godišnji porez, primenjuje se neoporezivi iznos iz stava 1. ovog člana. 

Dohotkom iz stava 1. ovog člana smatra se godišnji zbir: 

1) zarada iz čl. 13. do 14b ovog zakona; 

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. ovog zakona; 

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 
60. ovog zakona; 

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti iz čl. 68. i 70. ovog zakona; 

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. do 5. ovog 
zakona; 

6) oporezivog prihoda od osiguranja lica iz člana 84. stav 2. ovog zakona; 

7) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a ovog zakona; 

8) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. ovog zakona; 

9) prihoda po osnovima iz tač. 1) do 8) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj 
državi.  

Zarade iz stava 4. tačka 1) ovog člana i oporezivi prihodi iz tač. 3), 7) i 8) tog stava 
umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici 
na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, a oporezivi prihodi iz 
tač. 2), 4), 5) i 6) tog stava umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici.  

Prihodi iz stava 4. tačka 9) ovog člana umanjuju se za porez plaćen u drugoj državi. 

U dohodak stranca - rezidenta iz stava 2. ovog člana ulaze samo zarade, ne računajući i 
dodatna primanja oslobođena u skladu sa članom 19. stav 1. ovog zakona, ako su 
ispunjeni uslovi iz stava 3. tog člana. 

Dohodak za oporezivanje čini razlika između dohotka utvrđenog u skladu sa st. 4. do 7. 
ovog člana i neoporezivog iznosa iz stava 1, odnosno stava 2. ovog člana. 

Poreska osnovica 

Član 88 
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Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika 
između dohotka za oporezivanje iz člana 87. stav 8. ovog zakona i ličnih odbitaka koji 
iznose:  

1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u 
Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa 
nadležnog za poslove statistike; 

2) za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom 
isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog 
organa nadležnog za poslove statistike, po članu. 

Ukupan iznos ličnih odbitaka iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 50% dohotka za 
oporezivanje. 

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, 
odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik. 

Poreske stope 

Član 89 

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po stopi: 

1) za obveznika iz člana 87. stav 1. ovog zakona, koji je u kalendarskoj godini ostvario 
dohodak za oporezivanje saglasno članu 87. stav 8: 

- iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%; 

- preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 15%. 

2) za obveznika iz člana 87. stav 2. ovog zakona, koji je u kalendarskoj godini ostvario 
dohodak za oporezivanje saglasno članu 87. stav 8: 

- iznos do osmostruke prosečne godišnje zarade - 10%; 

- preko osmostruke prosečne godišnje zarade - 15%. 

Deo četvrti 

UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA  

  

Glava prva 
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OPŠTE ODREDBE 

Član 90** 

(Prestao da važi) 

Glava druga 

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE 

Opšti javni poziv 

Član 91 

Građanin koji ostvaruje dohodak u smislu ovog zakona dužan je da podnese poresku 
prijavu, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Nadležni poreski organ najkasnije do 31. decembra svake godine, opštim javnim 
pozivom poziva građane na podnošenje poreskih prijava. 

Prijava za godišnji porez na dohodak građana 

Član 92 

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u 
godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu sa tačnim podacima 
nadležnom poreskom organu po isteku te godine, a najkasnije do 15. marta naredne 
godine (u daljem tekstu: godišnja prijava). 

Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans 

Član 93 

Preduzetnik i obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, koji vode 
poslovne knjige, dužni su da poresku prijavu i poreski bilans, sa tačnim podacima, 
podnesu nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. marta naredne godine. 

Uz poresku prijavu i poreski bilans, obveznici iz stava 1. ovog člana dužni su da dostave 
nadležnom poreskom organu i bilans uspeha, bilans stanja, izveštaj o novčanim tokovima 
i izveštaj o promenama na kapitalu ako vode dvojno knjigovodstvo, odnosno bilans 
uspeha ako vode prosto knjigovodstvo, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom 
kojim se uređuje porez na dobit preduzeća i sa ovim zakonom. 

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u godini koja prethodi godini za 
koju se vrši utvrđivanje poreza značajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i 
drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske 
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obaveze, dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije do 31. januara godine za koju se 
utvrđuje porez. 

Član 94 

Preduzetnik koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da 
podnese poresku prijavu, u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu 
prometa do kraja prve poslovne godine, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u 
registar nadležnog organa, odnosno od početka obavljanja delatnosti. 

Obveznik koji u toku godine trajno, odnosno privremeno odjavi obavljanje samostalne 
delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu za konačno utvrđivanje poreza, odnosno 
za utvrđivanje poreza do dana privremene odjave, u roku od 30 dana od dana prestanka 
obavljanja delatnosti. 

Preduzetnik iz stava 2. ovog člana koji vodi poslovne knjige dužan je da uz poresku 
prijavu podnese i poreski bilans, kao i dokumentaciju iz člana 93. stav 2. ovog zakona. 

Prijava za porez na kapitalne dobitke i ostale prihode na koje se porez ne plaća po 
odbitku 

Član 95 

Obveznik koji u toku godine ostvari ili započne ostvarivanje prihoda na kapitalne dobitke 
i ostale prihode na koje se porez ne plaća po odbitku, dužan je da podnese poresku 
prijavu najkasnije u roku od 15 dana od početka ostvarivanja prihoda. 

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod dužan je da posebno podnese 
poresku prijavu za prihode na kapitalne dobitke iz čl. 72. do 76. ovog zakona. 

Obveznik poreza na prihode od nepokretnosti iz člana 67. ovog zakona, kao i obveznik 
poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. ovog zakona, dužni su 
da podnesu poresku prijavu i u slučaju kada se ovaj porez plaća po odbitku, najkasnije u 
roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, odnosno podzakupu. 

Prijava obveznika - nerezidenta 

Član 96 

Obveznik - nerezident podnosi poresku prijavu za pojedine vrste prihoda koje ostvaruje 
za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku. 

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu na čijoj teritoriji je obveznik 
ostvario prihode, odnosno prema boravištu obveznika. 
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Za obveznika iz stava 1. ovog člana, plaćeni porez po poreskoj prijavi iz stava 2. ovog 
člana, zajedno sa plaćenim porezima po odbitku, smatra se konačno utvrđenom poreskom 
obavezom. 

Član 97 

Oblik i sadržinu poreske prijave propisuje ministar finansija. 

Nadležnost poreskog organa 

Član 98 

Poresku prijavu obveznik je dužan da podnese: 

1) za prihode od samostalne delatnosti - poreskom organu na čijoj teritoriji je 
registrovano obavljanje delatnosti; 

2) za prihode od nepokretnosti - poreskom organu na čijoj teritoriji se nalazi 
nepokretnost; 

3) za godišnji porez na dohodak građana, za kapitalne dobitke i za ostale prihode na koje 
se porez ne plaća po odbitku - poreskom organu na čijoj teritoriji obveznik ima 
prebivalište. 

Za prihode od poljoprivrede i šumarstva koji se oporezuju prema katastarskom prihodu 
ne podnosi se poreska prijava. 

Glava treća 

UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA 

Način utvrđivanja i plaćanja poreza 

Član 99 

Po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda utvrđuju se i plaćaju porezi na 
sledeće prihode: 

1) zarade; 

2) prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, ako je isplatilac 
prihoda pravno lice ili preduzetnik; 

3) prihode od kapitala; 

4) prihode od nepokretnosti, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik; 
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5) prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili 
preduzetnik; 

6) dobitke od igara na sreću; 

7) prihode od osiguranja lica; 

7a) prihode sportista i sportskih stručnjaka; 

8) ostale prihode, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik. 

Pod pravnim licem u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se i deo pravnog lica, 
odnosno poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica koja je registrovana kod 
nadležnog državnog organa (predstavništvo i dr.), kao i državni organi i organizacije. 

Član 100 

Po rešenju nadležnog poreskog organa utvrđuju se i plaćaju porezi na sledeće prihode: 

1) prihode od poljoprivrede i šumarstva; 

2) prihode od samostalne delatnosti; 

3) kapitalne dobitke; 

4) prihode iz člana 99. stav 1. tač. 2), 4), 5) i 8) ovog zakona na koje se porez ne plaća po 
odbitku, odnosno kada isplatilac prihoda nije pravno lice ili preduzetnik. 

Porezi po odbitku 

Član 101 

Porez po odbitku iz člana 99. ovog zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno 
isplaćeni prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u 
momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda. 

Član 101a 

Kod utvrđivanja osnovice poreza na zarade u smislu člana 15a stav 2. ovog zakona, 
zarada iz stava 1. tog člana umanjuje se za 5.000 dinara mesečno u punom iznosu za 
zaposlenog koji radi sa punim radnim vremenom. 

Za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom, umanjenje iz stava 1. ovog člana 
je srazmerno radnom vremenu tog zaposlenog u odnosu na puno radno vreme. 
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Kad zaposleni ostvaruje puno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, umanjenje iz 
stava 1. ovog člana vrši svaki poslodavac srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u 
odnosu na puno radno vreme, s tim što ukupno umanjenje iznosi 5.000 dinara mesečno. 

Kad zaposleni ostvaruje radno vreme preko punog radnog vremena kod dva ili više 
poslodavaca, umanjenje iz stava 1. ovog člana, vodeći računa o hronološkom redosledu 
zasnivanja radnog odnosa, vrše oni poslodavci kod kojih, zbirno posmatrano, zaposleni 
ostvaruju puno radno vreme, srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na 
puno radno vreme, s tim što ukupno umanjenje iznosi 5.000 dinara mesečno. Pri tome, 
poslodavac kod koga je radni odnos, prema hronološkom redosledu, presudan za puno 
radno vreme zaposlenog umanjenje vrši za preostali iznos do 5.000 dinara mesečno. 

Kad zaposleni ostvaruje nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, svaki 
poslodavac vrši umanjenje srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na 
ukupno radno vreme, s tim što zbir umanjenja mora biti manji od 5.000 dinara mesečno, 
odnosno srazmerno ukupnom radnom vremenu zaposlenog u odnosu na puno radno 
vreme. 

Način i postupak obračunavanja poreza na zarade iz st. 1. do 5. ovog člana i dostavljanje 
podataka Poreskoj upravi bliže uređuje ministar finansija. 

Član 102 

(Brisan) 

Član 103 

Za prihode od kapitala po osnovu kamate, banka ili drugi isplatilac prihoda dužan je da u 
toku godine utvrdi porez po odbitku u momentu isplate, odnosno prilikom pripisivanja 
kamate, a najkasnije kod godišnjeg obračuna kamate. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se saldiranje novca po osnovu otuđenja ili otkupa 
dužničke hartije od vrednosti vrši preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od 
vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), Centralni registar u momentu saldiranja 
novca po osnovu otuđenja ili otkupa dužničke hartije od vrednosti, obračunava, 
obustavlja i uplaćuje na propisani uplatni račun porez na prihod od kapitala na ostvarenu 
kamatu za period od dana sticanja do dana otuđenja ili otkupa dužničke hartije od 
vrednosti. 

Član 104 

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige obračunava i naplaćuje porez po odbitku na 
prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
porez na dobit preduzeća. 

Član 105 
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(Brisan) 

Član 106 

Isplatilac iz člana 101. ovog zakona dužan je da obvezniku, prilikom svake isplate, kao i 
po isteku godine, izda obračun sa podacima o: bruto prihodu, troškovima, oporezivom 
prihodu, olakšicama, plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje i plaćenom porezu. 

Isplatiocem u smislu stava 1. ovog člana, u slučaju kada Centralni registar, saglasno članu 
103. stav 2. ovog zakona, obračunava, obustavlja i uplaćuje porez po odbitku na kamatu 
po osnovu otuđenja ili otkupa dužničke hartije od vrednosti, smatra se banka - član 
Centralnog registra kod koje se vodi namenski novčani račun obveznika poreza za 
plaćanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti. 

Član 107 

Obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili 
konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod 
predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan je da sam 
obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama ovog zakona, ako porez ne obračuna i 
ne uplati isplatilac prihoda. 

Obavezu obračuna i plaćanja poreza u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik poreza 
ima i u slučaju ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati drugi isplatilac, kao i ako 
prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku. 

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik je dužan da sam obračuna i uplati porez i da 
nadležnom poreskom organu dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu 
najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio zaradu ili druge prihode. 

Nadležnost poreskog organa iz stava 3. ovog člana određuje se prema mestu prebivališta, 
odnosno boravišta obveznika. 

Obrazac poreske prijave iz stava 3. ovog člana propisuje ministar finansija. 

Član 107a 

Kod obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac prihoda primenjuje 
odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident 
dokaže status rezidenta države sa kojom je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju 
dvostrukog oporezivanja, i da je on stvarni vlasnik prihoda. 

Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog 
oporezivanja u smislu stava 1. ovog člana, nerezident dokazuje kod isplatioca prihoda 
potvrdom ili drugim odgovarajućim dokumentom overenim od nadležnog organa druge 
države ugovornice čiji je rezident. 
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Ako isplatilac prihoda primeni odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, 
a nisu ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana, što za posledicu ima manje plaćeni iznos 
poreza, snosiće razliku između plaćenog poreza i dugovanog poreza po ovom zakonu.  

Nadležni poreski organ, na zahtev nerezidenta, dužan je da izda potvrdu o porezu 
plaćenom u Republici. 

Član 108** 

Bliže propise o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku donosi 
ministar finansija. 

Registar isplatilaca prihoda interpretatorima 

Član 108a 

Poreska uprava vodi Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i 
narodne muzike i drugih zabavnih programa, na koje se porez plaća po odbitku, 
interpretatorima, kao autorima ili nosiocima srodnih prava, ansamblima i orkestrima, 
imitatorima, iluzionistima i drugim izvođačima (u daljem tekstu: interpretator), 
menadžerima i drugim angažovanim licima (u daljem tekstu: druga angažovana lica). 

Isplatioci prihoda iz stava 1. ovog člana, u smislu ovog zakona, jesu:  

1) pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost iz oblasti ugostiteljstva, 
turizma, posredovanja i drugih delatnosti, a u svojim ili zakupljenim objektima 
organizuju izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike ili drugih zabavnih 
programa; 

2) pravna i fizička lica registrovana za delatnost proizvodnje i emitovanja radio i 
televizijskog programa, koja proizvode i emituju televizijski program zabavne i narodne 
muzike, zabavni, kolažni, novogodišnji i slični program, bez obzira da li im je izdata ili 
ne dozvola za emitovanje programa u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje 
radiodifuzne delatnosti;  

3) pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost, savezi, udruženja, 
organizacije, zajednice, mesne zajednice i slični subjekti koji u svojim ili zakupljenim 
objektima ili na drugim mestima organizuju koncerte, kulturno-umetničke, turističke i 
druge slične manifestacije i priredbe, na kojima se izvode estradni programi zabavne i 
narodne muzike, novogodišnji i drugi slični zabavni programi ili druge zabavne priredbe.  

Isplatilac prihoda iz stava 2. ovog člana, dužan je da Poreskoj upravi, prema mestu svog 
sedišta, podnese prijavu za upis u registar iz stava 1. ovog člana, najkasnije do 31. 
januara 2005. godine. 
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Novoosnovani isplatioci prihoda iz stava 2. ovog člana, dužni su da Poreskoj upravi, 
prema mestu svog sedišta, podnesu prijavu iz stava 3. ovog člana, u roku od 15 dana od 
dana upisa u odgovarajući registar kod nadležnog organa. 

Pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost iz stava 2. ovog člana, a koja nisu isplatioci 
prihoda po osnovu izvođenja estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih 
zabavnih programa, u slučaju da angažuju interpretatore i druga angažovana lica iz stava 
1. ovog člana, dužna su da u roku od 48 sati od dana faktičkog početka organizovanja 
estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, podnesu 
prijavu za upis u registar iz stava 1. ovog člana. 

Isplatiocu prihoda iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava rešenjem izriče meru 
privremene zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 30 dana, ako Poreskoj upravi u 
propisanom roku ne podnese prijavu iz st. 3. i 4. ovog člana za upis u registar iz stava 1. 
ovog člana.  

Žalba protiv rešenja iz stava 6. ovog člana nije dopuštena. 

Isplatilac prihoda iz stava 2. ovog člana, dužan je da sa interpretatorom i drugim 
angažovanim licem na izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike ili 
drugog zabavnog programa, zaključi ugovor, i da Poreskoj upravi do petog u mesecu 
dostavlja pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima u prethodnom mesecu. 

Isplatiocu prihoda iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava rešenjem izriče meru 
privremene zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 30 dana, ako organizuje izvođenje 
estradnog programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa, 
angažovanjem lica iz stava 1. ovog člana bez zaključenog ugovora ili ako Poreskoj upravi 
u propisanom roku ne dostavi pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima. 

Žalba protiv rešenja iz stava 9. ovog člana nije dopuštena.  

Sadržinu prijave iz stava 3. ovog člana i obaveštenja iz stava 8. ovog člana bliže uređuje 
ministar finansija. 

Registar poslodavaca 

Član 108b 

Poreska uprava vodi Registar pravnih i fizičkih lica, državnih organa i organizacija, 
organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i drugih 
organa i organizacija u kojima se isplaćuju zarade, odnosno plate (u daljem tekstu: 
poslodavac). 

Novoosnovani poslodavac dužan je da Poreskoj upravi, prema mestu svog sedišta, 
podnese prijavu za upis u registar iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana 
upisa u odgovarajući registar kod nadležnog organa. 
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Sadržinu prijave iz stava 2. ovog člana, sporazumno bliže uređuju ministar finansija i 
ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike. 

Porezi po rešenju 

Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva 

Član 109 

Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ 
na osnovu podataka iz katastra, a ako se utvrđivanje poreza vrši prema stvarnom prihodu 
u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se uređuje utvrđivanje poreza na prihode od 
samostalne delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige.  

Porez na prihode od samostalne delatnosti 

Član 110 

Porez na prihode od samostalne delatnosti utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog 
organa: 

1) na osnovu podataka iz poreske prijave, poreskog bilansa, poslovnih knjiga i drugih 
podataka do kojih dođe putem kontrole ili na drugi način - za obveznike koji vode 
poslovne knjige; 

2) na osnovu podataka iz poreske prijave, kriterijuma i elemenata utvrđenih u skladu sa 
članom 41. ovog zakona - za obveznike koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod. 

Ako poreski organ utvrdi da podaci u poreskoj prijavi, poreskom bilansu i poslovnim 
knjigama ne odgovaraju stvarnom stanju, porez se može utvrditi na način iz člana 111. 
ovog zakona. 

Član 111 

Ako obveznik poreza ne podnese poresku prijavu, poreska obaveza će se utvrditi na jedan 
od sledećih načina: 

1) na osnovu pregleda poslovnih knjiga, nalaza kontrole o pregledu poslovanja i drugih 
podataka kojima raspolaže poreski organ; 

2) principom upoređivanja sa drugim obveznicima iste ili slične delatnosti, koji tu 
delatnost obavljaju pod približno jednakim uslovima, s tim što se kao elementi 
upoređivanja uzimaju naročito: mesto gde se delatnost obavlja, stručne kvalifikacije, 
godine starosti, opremljenost sredstvima za rad, broj zaposlenih, asortiman proizvoda i 
usluga i druge okolnosti kojima se dokazuje da upoređeni obveznici vrše delatnost pod 
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približno jednakim uslovima, odnosno da su im približno jednake mogućnosti 
ostvarivanja dohotka; 

3) principom upoređivanja sa prosečnom bruto zaradom, odnosno platom zaposlenih kod 
pravnih lica i preduzetnika u istoj ili sličnoj delatnosti, koja se obavlja pod približno 
jednakim uslovima; 

4) na osnovu stručnog nalaza i mišljenja veštaka. 

Član 112 

Do donošenja rešenja o utvrđivanju akontacije poreza za tekuću godinu, preduzetnici i 
obveznici poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, na prihode od nepokretnosti i 
na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku, dužni su da plaćaju akontacije 
poreza u visini koja odgovara poslednjoj akontaciji iz prethodne godine. 

Član 113 

Na zahtev obveznika ili po inicijativi nadležnog poreskog organa, mesečna akontacija 
poreza može se promeniti zbog znatnih izmena u visini ostvarenih prihoda, promene 
poreskih instrumenata ili zbog drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu poreske 
obaveze, pri čemu je obveznik dužan da sastavi i podnese periodični poreski bilans, 
najkasnije u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja periodični poreski 
bilans. 

Na zahtev obveznika, akontacija poreza može se plaćati i prema periodičnom poreskom 
bilansu. 

Po zahtevima obveznika iz st. 1. i 2. ovog člana, nadležni poreski organ dužan je da 
donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. 

Ako nadležni poreski organ ne donese rešenje u roku iz stava 3. ovog člana, obveznik 
može da nastavi plaćanje akontacije u visini utvrđenoj prema periodičnom poreskom 
bilansu. 

Član 114 

Ako je iznos poreza prema podacima u poreskom bilansu po konačnom obračunu godine 
za koju se utvrđuje porez veći od iznosa poreza plaćenog u vidu mesečnih akontacija, 
obveznik je dužan da razliku poreza uplati istovremeno sa podnošenjem poreske prijave i 
poreskog bilansa. 

Razliku između uplaćenog poreza i poreza utvrđenog rešenjem poreskog organa obveznik 
je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o 
utvrđivanju konačne obaveze. 
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Porez na kapitalne dobitke 

Član 115 

Porez na kapitalne dobitke utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ na osnovu podataka 
iz poreske prijave. 

Ako obveznik ne podnese poresku prijavu, poreska obaveza se utvrđuje na osnovu 
podataka o ostvarenom kapitalnom dobitku kojim raspolaže nadležni poreski organ. 

Pravo na poresko oslobođenje iz člana 79. stav 1. i člana 80. ovog zakona utvrđuje se 
rešenjem nadležnog poreskog organa na osnovu dokumentacije o rešavanju stambenog 
pitanja, priložene uz poresku prijavu. 

Povraćaj plaćenog poreza na kapitalne dobitke iz člana 79. stav 2. ovog zakona ostvaruje 
se na zahtev obveznika, uz koji je priložena dokumentacija o rešavanju stambenog 
pitanja. 

Porez na ostale prihode 

Član 116 

Porez na prihode koji se u smislu ovog zakona ne oporezuju po odbitku, odnosno koji ne 
utvrđuje i ne plaća sam obveznik u skladu sa članom 107. ovog zakona, utvrđuje 
rešenjem nadležni poreski organ na osnovu podataka iz poreske prijave i drugih podataka 
koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze. 

Godišnji porez na dohodak građana 

Član 117** 

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ na osnovu 
podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od značaja za 
utvrđivanje poreske obaveze. 

Dospelost poreza 

Član 118 

Porezi koji se utvrđuju rešenjem poreskog organa plaćaju se u roku od: 

1) 45 dana od dana početka tromesečja - na prihode od poljoprivrede i šumarstva, na 
prihode od nepokretnosti i na druge prihode, na koje se porez ne plaća po odbitku, koji se 
plaćaju tromesečno; 
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2) 15 dana po isteku svakog meseca - na prihode od samostalne delatnosti koji se plaćaju 
u vidu mesečnih akontacija; 

3) 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza - na godišnji porez na 
dohodak građana, na kapitalne dobitke i na druge prihode koji se ostvaruju povremeno. 

Rešenje o utvrđivanju poreza 

Član 119 

Rešenje nadležnog poreskog organa o utvrđivanju poreske obaveze sadrži naročito: 

1) ime i prezime obveznika; 

2) vrstu poreza; 

3) poresku osnovicu; 

4) stopu poreza; 

5) utvrđene poreske olakšice; 

6) iznos poreske obaveze, način i rok plaćanja; 

7) račun na koji se vrši uplata poreske obaveze. 

U rešenju o utvrđivanju poreza, obveznik će se poučiti o pravu na podnošenje žalbe 
protiv tog rešenja. 

Žalba 

Čl. 120-156** 

(Prestali da važe) 

Glava peta  

JEMSTVO, POVRAĆAJ POREZA I ZASTARELOST 

Jemstvo 

Član 157 

Za isplatu poreza po odbitku jemči solidarno isplatilac prihoda. 

Član 158 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



Za isplatu poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva i na prihode od samostalne 
delatnosti jemče supsidijarno svojom imovinom svi punoletni članovi domaćinstva 
obveznika koji u momentu nastanka obaveze čine domaćinstvo obveznika u smislu člana 
10. ovog zakona. 

U slučaju kad evidencija vlasnika, imaoca prava korišćenja ili plodouživaoca zemljišta u 
katastru zemljišta ne odgovara stvarnom stanju, za isplatu poreza na prihode od 
poljoprivrede i šumarstva supsidijarno jemči lice koje koristi zemljište, a koje utvrdi 
nadležni poreski organ. 

Član 159 

Ako je poreski dužnik, da bi izbegao obavezu plaćanja poreza, otuđio imovinu pravnim 
poslom u korist lica koja nisu članovi njegovog domaćinstva, nadležni poreski organ 
može takav posao pobijati pred sudom, ako je kupac znao za takvu nameru poreskog 
obveznika. 

Član 160 

Poreski dužnik koji otuđuje opremu ili inventar koji mu služi za obavljanje delatnosti ili 
otuđi radnju u celini, dužan je prethodno da podmiri svoje poreske obaveze. 

Ako novi vlasnik preuzme imovinu iz stava 1. ovog člana, a porez nije plaćen, za naplatu 
dospelog poreza jamči solidarno sa poreskim dužnikom do visine vrednosti preuzete 
imovine. 

Član 161 

Lice koje vlasniku putujuće zabavne radnje, odnosno priređivaču zabavnih priredbi 
ustupa uz naplatu ili besplatno svoj stambeni ili poslovni prostor, odgovara solidarno sa 
poreskim dužnikom za sve obaveze na prihode koji su u vezi sa održanom priredbom. 

Član 162 

Ako poreski dužnik umre pre nego što se utvrdi visina obaveze, utvrđivanje obaveze 
izvršiće se naslednicima. 

Naplata utvrđene obaveze izvršiće se od naslednika najviše do visine vrednosti nasleđene 
imovine. 

Povraćaj poreza i pravo na kamatu 

Čl. 163 - 165** 

(Prestali da važe) 
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Deo peti 

KAZNENE ODREDBE  

Član 166** 

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice 
ako: 

1) ne obračuna, ne obustavi i ne uplati, ili pogrešno obračuna porez po odbitku (član 21b 
stav 6, član 21v stav 7, član 21d stav 3, čl. 101, 103. i 107a); 

2) obvezniku ne izda obračun sa podacima o isplaćenim prihodima na koje se porez plaća 
po odbitku (član 106); 

3) ne dostavi Poreskoj upravi u propisanom roku prijavu za upis u Registar isplatilaca 
prihoda interpretatorima, a organizuje izvođenje estradnih programa zabavne i narodne 
muzike ili drugih zabavnih programa (član 108a st. 3, 4. i 5); 

4) sa interpretatorom, menadžerom ili drugim angažovanim licem na izvođenju estradnog 
programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa ne zaključi ugovor ili 
ako Poreskoj upravi u propisanom roku ne dostavi pismeno obaveštenje o zaključenim 
ugovorima (član 108a stav 8); 

4a) Poreskoj upravi, prema mestu svog sedišta, ne podnese prijavu za upis u Registar 
pravnih i fizičkih lica, državnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica 
teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u kojima se 
isplaćuju zarade, odnosno plate, u roku od osam dana od dana upisa u odgovarajući 
registar kod nadležnog organa (član 108b stav 2). 

Novčanom kaznom od dvostrukog do desetostrukog iznosa poreskog duga, a najmanje 
100.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice kod koga je prekršajnom radnjom iz 
stava 1. ovog člana izbegnuto plaćanje poreza. 

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom 
kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. 

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u državnom organu i organu 
lokalne samouprave novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. 

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 
500.000 dinara. 

Novčanom kaznom od dvostrukog do desetostrukog iznosa poreskog duga, a najmanje 
50.000 dinara, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji prekršajnom radnjom iz stava 1. 
ovog člana izbegne plaćanje poreza. 
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Član 167** 

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj preduzetnik ako: 

1) poslovne knjige ne vodi u skladu sa čl. 43. do 48. ovog zakona; 

2) poreskom organu ne dostavi sve podatke od značaja za utvrđivanje kapitalnih dobitaka 
(član 35); 

3) u poreskom bilansu ne iskaže posebno vrednost transakcija sa povezanim licima u 
skladu sa principom "van dohvata ruke" (član 35); 

4) u propisanom roku ne prijavi poreskom organu otuđenje osnovnih sredstava, za koja je 
ostvario poreski podsticaj (član 39); 

5) ne sastavi poreski bilans, odnosno ne sastavi ga u propisanom roku i na propisani način 
(član 50); 

6) ako ne vrši plaćanja preko tekućeg računa kod banke ili ne vodi sredstva na tekućem 
računu ili ako primljeni gotov novac ne uplati na tekući račun (član 51); 

7) u propisanom roku ne podnese poresku prijavu, odnosno poreski bilans ili u prijavi, 
odnosno poreskom bilansu da netačne podatke što je za posledicu moglo da ima 
smanjenje poreske osnovice ili neosnovano ostvarivanje prava na poreske podsticaje ili 
uz poresku prijavu ne dostavi ostala propisana dokumenta i podatke ili poresku prijavu 
podnese nenadležnom organu (čl. 91, 93, 94, 95. i 98); 

8) po otpočinjanju obavljanja delatnosti u propisanom roku ne podnese poresku prijavu ili 
ne da procenu prihoda za prvu poslovnu godinu (član 94. stav 1); 

9) po trajnoj ili privremenoj odjavi obavljanja samostalne delatnosti u propisanom roku 
ne podnese poresku prijavu za konačno utvrđivanje poreza, odnosno za utvrđivanje 
poreza do dana privremene odjave (član 94. stav 2); 

10) ne obračuna, ne obustavi i ne uplati, ili pogrešno obračuna porez po odbitku na 
prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice (član 104); 

11) ne izvrši uplatu mesečne akontacije poreza ili ne izvrši uplatu u propisanom roku 
(član 112. i član 118); 

12) u propisanom roku ne izvrši uplatu poreza na osnovu poreskog bilansa ili razliku 
između uplaćenog poreza i poreza utvrđenog rešenjem o konačnoj obavezi (član 114); 

13) (prestala da važi) 

14) (prestala da važi) 
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Novčanom kaznom od dvostrukog do desetostrukog iznosa poreskog duga, a najmanje 
50.000 dinara, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji prekršajnom radnjom iz stava 1. 
ovog člana izbegne plaćanje poreza. 

Član 168** 

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, kazniće se za prekršaj obveznik fizičko 
lice ako: 

1) ne podnese poresku prijavu u propisanom roku, ili je ne podnese nadležnom poreskom 
organu ili u prijavi ne navede tačne podatke od kojih zavisi visina poreza (čl. 91, 92, 95, 
96. i 98); 

2) ne obračuna i ne uplati porez po odbitku u propisanom roku ili ne podnese nadležnom 
poreskom organu poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu u propisanom roku 
(član 107); 

3) ne izvrši uplatu poreza ili ne izvrši uplatu u propisanom roku (član 112. i član 118); 

4) - 6) (prestale da važe) 

Novčanom kaznom od dvostrukog do desetostrukog iznosa poreskog duga, a najmanje 
5.000 dinara, kazniće se za prekršaj obveznik fizičko lice koje prekršajnom radnjom iz 
stava 1. ovog člana izbegne plaćanje poreza. 

Čl. 169 do 171 

(Brisani) 

Član 172** 

(Prestao da važi) 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 173 

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezu na dohodak 
građana ("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 74/94 53/95, 1/96, 12/96, 24/96, 39/96, 52/96, 
54/96, 16/97, 60/97, 20/98, 42/98, 18/99, 21/99, 25/99, 27/99, 33/99, 48/99 i 54/99). 

Do donošenja propisa po odredbama ovog zakona, primenjivaće se propisi doneti na 
osnovu zakona iz stava 1. ovog člana. 

Član 174 
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Postupak utvrđivanja akontacije poreza za 2001. godinu na prihode od poljoprivrede i 
šumarstva i na prihode od samostalne delatnosti koji je započet po odredbama zakona iz 
člana 173. stav 1. ovog zakona, okončaće se u skladu sa tim zakonom. 

Član 175 

Postupak utvrđivanja i naplate poreza na kapitalne dobitke koji nije pravosnažno okončan 
do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona. 

Član 176 

Poreski bilans za period od 1. januara do 30. juna 2001. godine, sastaviće se u skladu sa 
propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona. 

Poreski bilans iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom poreskom organu do 15. jula 
2001. godine. 

Član 177 

Obveznik koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona stekao pravo na poresko 
oslobođenje po osnovu novoosnovane radnje ili pravo na poresku olakšicu po osnovu 
ulaganja stranog kapitala, u skladu sa zakonom iz člana 173. stav 1. ovog zakona, ima 
pravo da koristi to oslobođenje, odnosno olakšicu do isteka roka do koga je utvrđena. 

Član 178 

Godišnji porez na dohodak građana za 2001. godinu utvrđuje se i plaća po odredbama 
ovog zakona, s tim što će se propisani iznosi iz člana 87. st. 1. i 2, člana 88. stav 1. i člana 
89. stav 1. ovog zakona uskladiti sa procentom rasta, odnosno smanjenja zarada za period 
od stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2001. godine. 

Član 179 

Za period od 1. januara 1999. godine do dana početka primene ovog zakona, na kamatu 
po osnovu devizne štednje pretvorene, bez pristanka ulagača, u oročeni depozit kod 
ovlašćene banke, koji predstavlja javni dug države, u skladu sa zakonom koji uređuje 
izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana, ne plaća se porez na prihode od 
kapitala. 

Član 180 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. jula 2001. godine, osim odredaba o porezu na 
zarade i druge prihode koje se primenjuju od 1. juna 2001. godine i člana 123. koji se 
primenjuje od dana stupanja na snagu ovog Zakona.  
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Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama  
Zakona o porezu na dohodak građana  

("Sl. glasnik RS", br. 80/2002) 

Član 16 

Odredbe člana 13. stav 1. i člana 14. ovog zakona primenjuju se kod utvrđivanja 
godišnjeg poreza na dohodak građana za 2002. godinu. 

Član 17 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2003. godine, osim čl. 3. i 9. koji se 
primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.  

   

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama  
Zakona o porezu na dohodak građana  

("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) 

Član 70 

Za 2004. i 2005. godinu ne utvrđuje se i ne plaća porez na prihode od poljoprivrede i 
šumarstva na katastarski prihod. 

Član 71 

Obaveza poreza po konačnom obračunu za 2004. godinu za obveznike na prihode od 
samostalne delatnosti i na prihode od poljoprivrede i šumarstva koji porez plaćaju na 
oporezivu dobit, utvrđuje se u skladu sa propisima koji su važili do dana početka primene 
ovog zakona. 

Poreski bilans za 2004. godinu, obveznici iz stava 1. ovog člana sastaviće u skladu sa 
propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona. 

Član 72 

Na utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana ostvaren u 2004. godini 
primenjuju se odredbe ovog zakona. 

Član 73 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2005. godine.  

   

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama  
Zakona o porezu na dohodak građana  

("Sl. glasnik RS", br. 62/2006) 

Član 33[s1] 

Poslodavac koji na dan stupanja na snagu ovog zakona isplaćuje zaradu, odnosno platu, 
dužan je da Poreskoj upravi prema mestu svog sedišta, na obrascu iz člana 29. ovog 
zakona, podnese prijavu za upis u registar iz tog člana, najkasnije do 30. novembra 2006. 
godine. 

Član 34[s1] 

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac - 
pravno lice ako u roku iz člana 33. ovog zakona ne podnese prijavu za upis u registar iz 
tog člana. 

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom 
kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. 

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u državnom organu i organu 
lokalne samouprave novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. 

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 
500.000 dinara. 

Član 35[s1] 

Porez na zarade koje su ostvarene zaključno za mesec novembar 2006. godine, 
obračunava se i plaća u skladu sa propisima koji su važili do dana početka primene ovog 
zakona. 

Poslodavci koji su do dana početka primene ovog zakona izvršili isplatu dela zarade za 
mesec decembar 2006. godine i platili porez na zarade, a posle početka primene ovog 
zakona vrše isplatu drugog dela ili konačnu isplatu zarade za taj mesec, obračun i 
plaćanje poreza na zarade kod konačne isplate vrše u skladu sa ovim zakonom. 

Član 36[s1] 
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Povlasticu iz čl. 9. i 10. zakona može da ostvari poslodavac koji na dan 1. septembra 
2006. godine ima najmanje isti broj zaposlenih kao i na dan stupanja na snagu ovog 
zakona. 

Član 37[s1] 

Za 2006. i 2007. godinu ne utvrđuje se i ne plaća porez na prihode od poljoprivrede i 
šumarstva na katastarski prihod. 

Član 38[s1] 

Na utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana ostvaren u 2006. godini 
primenjuju se odredbe ovog zakona. 

Član 39[s1] 

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa, saglasno članu 3. ovog zakona, izvršiće se u januaru 
2008. godine. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prvo usklađivanje dinarskih iznosa iz člana 5. i člana 26. 
ovog zakona, izvršiće se u januaru 2007. godine, za period od prvog dana narednog 
meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2006. godine. 

Usklađeni dinarski iznosi iz stava 2. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog 
meseca po objavljivanju tih iznosa.  

Član 40[s1] 

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije do 31. decembra 2006. godine. 

Član 41[s1] 

Ovaj zakon primenjivaće se od 1. januara 2007. godine, osim člana 1, stav 9. u delu koji 
se odnosi na PDV nadoknadu, kao i odredaba čl. 4. i 8, koji će se primenjivati od dana 
stupanja na snagu ovog zakona i čl. 2, 9. i 10, koji će se primenjivati od 1. septembra 
2006. godine.  

Član 42[s1] 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije".  
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 ZAKON 

O POREZIMA NA IMOVINU 

("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. 
glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009) 

 
Deo prvi 

OSNOVNE ODREDBE 
Član 1 

Porezima na imovinu, u smislu ovog zakona, smatraju se: 

1) porez na imovinu; 

2) porez na nasleđe i poklon; 

3) porez na prenos apsolutnih prava. 

Deo drugi 
POREZ NA IMOVINU 

Predmet oporezivanja 

Član 2 

Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti: 

1) pravo svojine; 

2) (brisana)  

3) pravo stanovanja; 

4) (brisana) 

5) pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno 
stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme; 

6) pravo korišćenja gradskog građevinskog, odnosno javnog građevinskog zemljišta ili 
ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari. 

Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne 
zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi 
građevinski objekti, odnosno njihovi delovi. 

U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz stava 1. tač. 3), 5) i 6) ovog člana, 
porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine. 
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Član 3 

(Brisan) 

Poreski obveznik 

Član 4 

Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice koje je 
imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije. 

Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje jedno od prava iz člana 2. ovog zakona na istoj 
nepokretnosti, poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu. 

U slučaju kad je nepokretnost, koju je stekla i koristi javna služba (javno preduzeće, 
ustanova) i druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno preduzeće i druga 
organizacija ulaganjem državnog kapitala, u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se 
uređuju sredstva u svojini Republike Srbije, poreski obveznik je korisnik nepokretnosti.  

Kada je imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona nepoznat ili nije određen, 
obveznik poreza na imovinu je korisnik nepokretnosti. 

U pogledu rezidentstva pravnog lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez 
na dobit preduzeća, a u pogledu rezidentstva fizičkog lica odredbe zakona kojim se uređuje 
porez na dohodak građana. 

Poreska osnovica 

Član 5 

Osnovica poreza na imovinu kod nepokretnosti, osim poljoprivrednog i šumskog zemljišta, 
gde poreski obveznik ne vodi poslovne knjige, je tržišna vrednost nepokretnosti na dan 31. 
decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, ako 
ovim zakonom nije drukčije uređeno. 

Visinu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan 
za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (u daljem 
tekstu: organ jedinice lokalne samouprave), s tim što se ona svake godine umanjuje za 
amortizaciju po stopi od 1,5% primenom proporcionalne metode, a najviše do 70%. 

Za nepokretnost izgrađenu, odnosno stečenu u toku godine, za koju se utvrđuje i plaća 
porez na imovinu, osnovica poreza je tržišna vrednost odgovarajuće nepokretnosti na dan 
31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu. 

Član 6 

Tržišna vrednost nepokretnosti iz člana 5. ovog zakona utvrđuje se primenom osnovnih i 
korektivnih elemenata. 

Osnovni elementi jesu: 

1) korisna površina; 
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2) prosečna tržišna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji opštine. 

Korektivni elementi jesu: 

1) lokacija nepokretnosti; 

2) kvalitet nepokretnosti; 

3) drugi elementi koji utiču na tržišnu vrednost nepokretnosti. 

Član 7 

Osnovica poreza na imovinu kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta, u smislu ovog 
zakona, je petostruki iznos godišnjeg katastarskog prihoda od tog zemljišta, prema 
poslednjem podatku organizacije nadležne za poslove katastra na dan 31. decembra 
godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu. 

Osnovica poreza na imovinu kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih nepokretnosti 
poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u 
njegovim poslovnim knjigama, u skladu sa propisima, sa stanjem na dan 31. decembra 
godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu. 

Član 8 

(Brisan) 

Član 9 

Način utvrđivanja poreske osnovice iz čl. 5. do 7. ovog zakona bliže uređuje ministar 
finansija. 

Nastanak poreske obaveze 

Član 10 

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava, odnosno danom 
početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole ili danom 
omogućavanja korišćenja imovine na drugi način. 

Poreske stope 

Član 11*** 

Stope poreza na imovinu iznose: 

1) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige - do 0,40%; 

2) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige: 

Na poresku osnovicu Plaća se na ime poreza 
(1) do 6.000.000 dinara  Do 0,40% 
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(2) od 6.000.000 do 15.000.000 dinara porez iz podtačke (1) + do 0,80% na iznos 
preko 6.000.000 dinara 

(3) od 15.000.000 do 30.000.000 dinara      porez iz podtačke (2) + do 1,50% na iznos 
preko 15.000.000 dinara 

(4) preko 30.000.000 dinara porez iz podtačke (3) + do 3% na iznos preko 
30.000.000 dinara 

3) (brisana).  

U slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu poreske stope, ili je 
utvrdi preko maksimalnog iznosa iz stava 1. ovog člana, porez na imovinu utvrdiće se 
primenom najviše odgovarajuće poreske stope iz stava 1. ovog člana na prava na 
nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji ne vodi 
poslovne knjige.  

Poreska oslobođenja 

Član 12***  

Porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona:  

 1) u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i organi, organizacije i službe 
pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, kao i direktni i indirektni korisnici 
budžetskih sredstava prema propisima kojima se uređuje budžetski sistem, odnosno na 
dobra u opštoj upotrebi prema propisima kojima se uređuju sredstva u svojini Republike 
Srbije;  

 2) diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, pod uslovom reciprociteta; 

 3) u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica i drugih crkava i verskih zajednica 
registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i verskih 
zajednica, koje su namenjene i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti; 

 4) koje su od nadležnog organa proglašene kulturnim ili istorijskim spomenicima - na 
nepokretnosti u celini, odnosno na posebne delove, koji služe za ove namene; 

 5) (brisana) 

 6) poljoprivredno i šumsko zemljište koje se ponovo privodi nameni - pet godina, računajući 
od početka privođenja nameni; 

 7) puteve, lučke obale i lukobrane, brodske prevodnice, pruge, aerodromske piste, brane 
(vodoustave), objekte za odvodnjavanje; 

 8) gradsko, odnosno javno građevinsko ili ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini, 
kad ukupna površina građevinske parcele, odnosno građevinskih parcela (ne računajući 
zemljište pod objektom jednog obveznika), ne prelazi 10 ari; 

 9) skloništa ljudi i dobara od ratnih dejstava; 

10) objekte koji su namenjeni i koriste se za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu 
sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište; 
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11) objekte, odnosno delove objekata koji u skladu sa propisima neposredno služe za 
obavljanje komunalnih delatnosti; 

12) za koje je međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija uređeno da se 
neće plaćati porez na imovinu. 

Porez na imovinu na teritoriji jedinice lokalne samouprave ne plaća obveznik kad ukupna 
osnovica za sve njegove nepokretnosti na toj teritoriji ne prelazi iznos od 400.000 dinara. 

Odredbe stava 1. tač. 1) do 11) i stava 2. ovog člana ne primenjuju se na nepokretnosti 
koje se trajno daju drugim licima radi ostvarivanja prihoda. 

Trajnim davanjem drugim licima, u smislu stava 3. ovog člana, smatra se svako ustupanje 
nepokretnosti drugom licu uz naknadu, koje u toku 12 meseci, neprekidno ili sa prekidima, 
traje duže od 183 dana. 

Porez na imovinu ne plaća obveznik - imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog 
zakona, koju bez naknade ustupi na korišćenje licu prognanom posle 1. avgusta 1995. 
godine, ako prognano lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihode, 
izuzev prihoda od zemljišta koje je predmet oporezivanja. 

Porez na imovinu ne plaća se na građevinsko, odnosno poljoprivredno zemljište u državnoj 
svojini, koje je dato u zakup. 

Porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti koje su u poslovnim knjigama 
obveznika, u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, evidentirane 
kao dobra koja su isključivo namenjena daljoj prodaji. 

Poreski krediti  

Član 13 

Porez na prava iz člana 2. ovog zakona na zgradi ili stanu u kojem stanuje obveznik 
umanjuje se 40% za obveznika i po 10% za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše 
70% utvrđenog poreza. 

Utvrđeni porez na prava na zgrade i stanove površine do 60 m2, koji nisu na gradskom 
građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u 
zakup, a u kojima stanuju samo lica starija od 65 godina, umanjuje se za 75%. 

Domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja 
ostvarenih prihoda članova te zajednice. 

Deo treći 
POREZ NA NASLEĐE I POKLON 

Predmet oporezivanja 

Član 14  
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Porez na nasleđe i poklon plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tač. 1) do 
5) ovog zakona, koje naslednici, odnosno poklonoprimci nasleđuju, odnosno prime na 
poklon.  

Porez na nasleđe i poklon iz stava 1. ovog člana plaća se i na nasleđe i poklon prava na 
nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tačka 6) ovog zakona, nezavisno od površine nasleđene ili 
na poklon primljene nepokretnosti.  

Porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeni, odnosno na poklon primljeni gotov 
novac, štedne uloge, depozite u bankama, novčana potraživanja, prava intelektualne 
svojine, pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom 
objektu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog, i 
druge pokretne stvari, osim udela u pravnom licu, odnosno hartija od vrednosti. 

Porez na poklon plaća se i u slučaju prenosa bez naknade imovine pravnog lica. 

Upotrebljavano motorno vozilo, upotrebljavani plovni objekat, odnosno upotrebljavani 
vazduhoplov, u smislu ovog zakona, jeste motorno vozilo, plovni objekat, odnosno 
vazduhoplov koje je najmanje jedanput, u skladu sa propisima bilo registrovano, upisano u 
propisani upisnik, odnosno za koje je bilo izdato uverenje ili potvrda o plovidbenosti, 
odnosno dozvola za upotrebu, na teritoriji Republike Srbije. 

Poklonom, u smislu ovog zakona, ne smatra se prenos bez naknade prava na 
nepokretnostima i pokretnim stvarima iz st. 1. do 4. ovog člana na koji se plaća porez na 
dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, 
nezavisno od postojanja ugovora o poklonu. 

Poklonom, u smislu ovog zakona, ne smatra se primanje po osnovima koji su izuzeti iz 
dohotka za oporezivanje, odnosno na koje se plaća porez na dohodak građana u skladu sa 
zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana. 

Od oporezivanja po ovom zakonu izuzima se prenos dobitka u igri na sreću sa organizatora 
igre na dobitnika. 

Poreski obveznik 

Član 15 

Obveznik poreza na nasleđe i poklon je rezident i nerezident Republike Srbije koji nasledi ili 
na poklon primi pravo iz člana 14. st. 1. i 2. ovog zakona na nepokretnosti koja se nalazi na 
teritoriji Republike Srbije. 

Obveznik poreza na nasleđe i poklon koji nasledi ili na poklon primi predmet oporezivanja iz 
člana 14. stav 3. ovog zakona je rezident Republike Srbije za predmet koji se nalazi na 
teritoriji Republike Srbije, ili u inostranstvu. 

Obveznik poreza na nasleđe i poklon koji nasledi ili na poklon primi predmet oporezivanja iz 
člana 14. stav 3. ovog zakona je nerezident Republike Srbije za predmet koji se nalazi na 
teritoriji Republike Srbije. 

Poreska osnovica 

Član 16 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



Osnovica poreza na nasleđe je tržišna vrednost nasleđene, imovine, umanjena za iznos 
dugova, troškova i drugih tereta koje je obveznik dužan da isplati ili na drugi način izmiri iz 
nasleđene imovine na dan nastanka poreske obaveze. 

Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan 
nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave 
(u daljem tekstu: poreski organ). 

Kod drugog i svakog sledećeg rešenja o nasleđivanju između istog ostavioca i naslednika, 
odnosno kod drugog i svakog sledećeg poklona učinjenog od strane istog poklonodavca 
poreskom obvezniku - poklonoprimcu, osnovicu poreza na nasleđe, odnosno poklon 
predstavlja zbir tržišnih vrednosti iz stava 1. ovog člana tekućeg i prethodnih nasleđa, 
odnosno tekućeg i prethodnih poklona. 

Nastanak poreske obaveze 

Član 17 

Poreska obaveza u odnosu na nasleđe nastaje danom pravosnažnosti rešenja o 
nasleđivanju. 

Poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu, a ako 
ugovor nije zaključen u pismenoj formi - danom prijema poklona. 

Ako je na nepokretnosti koja je predmet nasleđivanja ili poklona konstituisano pravo 
plodouživanja, poreska obaveza nastaje danom prestanka tog prava, osim kada je 
naslednik odnosno poklonoprimac lice koje je po odredbama ovog zakona oslobođeno 
obaveze plaćanja poreza na nasleđe i poklon. 

Ako se prema zakonu, odnosno rešenju o nasleđivanju prodaja nasleđenih, odnosno na 
poklon primljenih pokretnih stvari iz člana 14. stav 3. ovog zakona može vršiti samo na 
osnovu odobrenja nadležnog organa ili po proteku određenog roka, poreska obaveza 
nastaje danom pravosnažnosti rešenja o dozvoli prodaje, odnosno danom prodaje stvari. 

Ako ugovor o poklonu, rešenje o nasleđivanju ili odluka suda nisu prijavljeni u smislu čl. 35. 
i 37. ovog zakona, ili su prijavljeni neblagovremeno, smatraće se da je poreska obaveza 
nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za nasleđivanje ili poklon stvari, 
prava ili novca ili priznavanje prava koja su predmet oporezivanja prema članu 14. ovog 
zakona. 

Poreske stope 

Član 18 

Stope poreza na nasleđe i poklon su progresivne. 

Član 19 

Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom 
naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja (u daljem tekstu: nasledni red), porez na 
nasleđe i poklon plaćaju po sledećim stopama: 

Na poresku osnovicu  Plaća se na ime poreza 
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do 300.000 dinara 2% 
preko 300.000 dinara                6.000 dinara + 2,5% na iznos preko 300.000 dinara 

Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u trećem i daljem 
naslednom redu, odnosno obveznici koji sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem nisu u 
srodstvu, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 2,5%.  

Poreska oslobođenja 

Član 20  

Porez na nasleđe i poklon ne plaća se na novac, prava, odnosno stvari iz člana 14. stav 3. 
ovog zakona, ukoliko je pojedinačna tržišna, odnosno nominalna vrednost predmeta 
oporezivanja, odnosno njegov pojedinačni iznos manji od 9.000 dinara.  

Član 21 

Porez na nasleđe i poklon ne plaća: 

 1) naslednik prvog naslednog reda, bračni drug i roditelj ostavioca, odnosno 
poklonoprimac prvog naslednog reda i bračni drug poklonodavca; 

 2) naslednik, odnosno poklonoprimac zemljoradnik drugog naslednog reda koji nasleđuje, 
odnosno prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako 
je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje 
jednu godinu pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona; 

 3) naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda - na jedan nasleđeni, 
odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem 
neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, 
odnosno pre prijema poklona; 

 4) poklonoprimac - na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi 
nasledio da se naslednik - poklonodavac odrekao nasleđa; 

 5) fond i fondacija, na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za 
namene za koje su fond i fondacija osnovani; 

 6) naslednik, odnosno poklonoprimac specijalnih putničkih automobila sa ugrađenim 
uređajima za bolesnike, specijalnih putničkih automobila za obuku vozača sa ugrađenim 
duplim komandama, kao i putničkih automobila za taksi i "rent a kar" koji su posebno 
označeni; 

 7) (brisana) 

 8) Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao 
naslednik, odnosno poklonoprimac; 

 tač. 9)-11) (brisane) 
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12) primalac donacije po međunarodnom ugovoru koji je zaključila Republika Srbija, kada 
je tim ugovorom uređeno da se na dobijen novac, stvari ili prava, neće plaćati porez na 
poklon; 

13) se na imovinu primljenu od Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice 
lokalne samouprave. 

Ako naslednik, odnosno poklonoprimac iz stava 1. tačka 2) ovog člana promeni zanimanje 
pre isteka pet godina od dana kada je nasledio, odnosno primio na poklon imovinu, dužan 
je da o promeni zanimanja podnese prijavu nadležnom poreskom organu u roku od 10 
dana od dana nastanka promene. 

U slučaju prestanka obavljanja taksi ili "rent a kar" delatnosti, kao i u slučaju poklona ili 
otuđenja na drugi način bez naknade putničkog automobila pribavljenog za obavljanje tih 
delatnosti pre isteka roka od pet godina od dana nabavke, obveznik poreza je dužan da to 
prijavi nadležnom poreskom organu u roku od 10 dana od dana prestanka obavljanja 
delatnosti, poklona odnosno otuđenja, da plati porez na nasleđe i poklon koji bi bio dužan 
da plati da nije koristio poresku olakšicu i kamatu koja se plaća zbog docnje u plaćanju 
poreza, od dana nabavke do dana prijavljivanja. 

U slučaju iz stava 2. ovog člana naslednik, odnosno poklonoprimac plaća porez na nasleđe 
i poklon po stopama iz člana 19. stav 1. ovog zakona. 

Kada naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda stiče od ostavioca, 
odnosno poklonodavca iz stava 1. tačka 3) ovog člana istovremeno više od jednog stana, 
porez na nasleđe i poklon ne plaća se na onaj od nasleđenih, odnosno na poklon primljenih 
stanova u kome je naslednik, odnosno poklonoprimac imao prebivalište na dan smrti 
ostavioca, odnosno na dan prijema poklona, a ako ni u jednom od tih stanova nije imao 
prebivalište - na stan koji je najmanje površine. 

Poreski kredit 

Član 22 

Porez na nasleđe, odnosno na poklon, obračunat na poresku osnovicu iz člana 16. stav 3. 
ovog zakona, umanjuje se za iznos plaćenog poreza na nasleđe, odnosno na poklon, 
obračunatog na osnovicu koju čini zbir tržišnih vrednosti prethodno nasleđenih 
nepokretnosti, prava ili stvari, odnosno primljenih poklona od istog ostavioca, odnosno 
poklonodavca. 

Deo četvrti 
POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA 

Predmet oporezivanja 

Član 23 

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu: 

1) stvarnih prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona; 

2) prava intelektualne svojine; 
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3) (brisana) 

4) prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, 
odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog; 

5) prava korišćenja gradskog odnosno javnog ili ostalog građevinskog zemljišta nezavisno 
od njegove površine; 

6) (brisana) 

7) prava na eksproprisanoj nepokretnosti, ako se eksproprijacija vrši radi izgradnje 
stambenih ili privrednih objekata. 

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se i kod davanja građevinskog zemljišta u državnoj 
svojini u zakup, na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, osim javnog 
građevinskog zemljišta. 

Član 24 

Prenosom uz naknadu, u smislu člana 23. ovog zakona, smatra se i: 

1) sticanje prava svojine i drugih prava iz člana 23. ovog zakona na osnovu pravosnažne 
sudske odluke ili drugog akta državnog organa; 

1a) sticanje prava svojine održajem; 

2) prenos uz naknadu celokupne imovine pravnog lica u slučaju njegove redovne prodaje, 
likvidacije ili stečaja; 

3) (brisana) 

3a) prenos celokupne imovine pravnog lica, odnosno dela imovine pravnog lica iz člana 23. 
ovog zakona, u slučaju statusne promene, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna 
društva, ako su akcionari ili članovi pravnog lica koje prenosi imovinu (pravni prethodnik), 
uz naknadu u obliku akcija ili udela u pravnom sledbeniku, dobili i novčanu naknadu koja 
prelazi 10% nominalne vrednosti akcija, odnosno udela ili njihove računovodstvene 
vrednosti ako su bez nominalne vrednosti; 

4) sticanje prava iz člana 23. ovog zakona iz viška deobne stečajne mase pravnog lica u 
stečaju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak, odnosno raspodelom 
likvidacionog ostatka po likvidaciji privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se 
uređuju privredna društva. 

Član 24a 

Prenosom uz naknadu, u smislu ovog zakona, ne smatra se prenos apsolutnog prava na 
koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na 
dodatu vrednost. 

Zamena motornog vozila, odnosno plovnog objekta, odnosno vazduhoplova, izvršena u 
garantnom roku u skladu sa uslovima iz garancije, ne smatra se prenosom uz naknadu na 
koji se porez na prenos apsolutnih prava plaća, ako strane između kojih se zamena vrši, 
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pored motornog vozila, plovnog objekta ili vazduhoplova koji se zamenjuju, ne daju drugoj 
strani i doplatu u novcu ili naknadu u drugom obliku. 

Poreski obveznik 

Član 25 

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, odnosno prenosilac prava iz čl. 
23. i 24. ovog zakona. 

U slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 5) i stav 2. ovog zakona, obveznik poreza na prenos 
apsolutnih prava je lice kome se daje na korišćenje, odnosno u zakup građevinsko 
zemljište. 

U slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnih 
prava je korisnik eksproprijacije. 

Kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, obveznik 
poreza je davalac izdržavanja. 

U slučaju iz člana 24. ovog zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnog prava je lice na 
koje se prenosi apsolutno pravo. 

Kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o razmeni između dva lica, obveznik 
poreza je svaki učesnik u razmeni za pravo koje prenosi. 

Član 26 

Lice - rezident Republike Srbije obveznik je poreza na prenos apsolutnih prava iz člana 23. 
tačka 2) ovog zakona za prenos ostvaren u Republici Srbiji i van njene teritorije. 

Lice - nerezident Republike Srbije obveznik je poreza na prenos apsolutnih prava iz člana 
23. tačka 2) ovog zakona samo za prenos ostvaren na teritoriji Republike Srbije. 

Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima iz čl. 23. i 24. ovog zakona plaća 
se na prenos tih prava, odnosno na davanje građevinskog zemljišta u zakup iz člana 23. 
stav 2. ovog zakona, ostvaren na teritoriji Republike Srbije. 

Poreska osnovica 

Član 27 

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka 
poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. 

Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u 
roku od 60 dana od dana prijema poreske prijave podnete u skladu sa odredbom člana 36. 
stav 1. ovog zakona, odnosno od dana saznanja nadležnog poreskog organa za prenos, 
utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti. 

Ako poreski organ u roku iz stava 2. ovog člana ne utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne 
vrednosti, poresku osnovicu čini ugovorena cena. 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



U slučaju iz člana 23. stav 1. tač. 4) i 5) i stav 2. ovog zakona, poresku osnovicu čini tržišna 
vrednost prava koja se prenose, odnosno daju u zakup, na dan nastanka poreske obaveze, 
koju utvrđuje nadležni poreski organ. 

U slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog zakona, poresku osnovicu čini naknada za 
eksproprisanu nepokretnost, ako je poreska prijava podneta u skladu sa odredbom člana 
36. stav 1. ovog zakona. 

U slučaju prenosa apsolutnog prava koji nije obuhvaćen odredbama st. 1. do 5. ovog člana, 
poresku osnovicu čini tržišna vrednost apsolutnog prava, koju utvrđuje nadležni poreski 
organ. 

Član 28 

Kod razmene prava iz čl. 23, 24. i 24a ovog zakona, poreska osnovica se utvrđuje za svako 
pravo koje je predmet razmene, u skladu sa odredbom člana 27. ovog zakona. 

Nastanak poreske obaveze 

Član 29 

Poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava, odnosno 
o davanju građevinskog zemljišta u zakup iz člana 23. stav 2. ovog zakona. 

Kad je predmet ugovora iz stava 1. ovog člana nepokretnost kao buduća stvar, poreska 
obaveza nastaje primopredajom, odnosno stupanjem u posed nepokretnosti. 

Kad nije sačinjen punovažan ugovor o prenosu prava na nepokretnosti, u smislu zakona 
kojim se uređuje promet nepokretnosti, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom 
kada je sticalac prava na nepokretnosti stupio u posed nepokretnosti. 

Ako se prenos apsolutnih prava vrši po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, poreska 
obaveza nastaje danom smrti primaoca izdržavanja, odnosno danom smrti saugovarača 
ako je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, a ugovorom nije određeno da 
svojina prelazi na davaoca izdržavanja u trenutku smrti trećeg lica. 

Ako se prenos apsolutnog prava vrši na osnovu odluke suda, odnosno rešenja nadležnog 
upravnog organa, poreska obaveza nastaje danom pravosnažnosti te odluke, odnosno 
danom konačnosti tog rešenja. 

Kod sticanja prava svojine održajem (član 24. tačka 1a) ovog zakona), poreska obaveza 
nastaje danom pravosnažnosti sudske odluke kojom je to pravo utvrđeno. 

Kod sticanja prava iz viška deobne mase, odnosno raspodelom likvidacionog ostatka (član 
24. tačka 4) ovog zakona), poreska obaveza nastaje danom pravosnažnosti rešenja o 
deobi stečajne mase, odnosno danom sastavljanja izveštaja likvidacionog upravnika, na 
osnovu kojeg se to pravo stiče. 

Ako ugovor o prenosu apsolutnog prava ili odluka suda, odnosno rešenje nadležnog 
upravnog organa nisu prijavljeni ili su prijavljeni neblagovremeno, smatraće se da je 
poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za prenos. 

Poreske stope 
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Član 30 

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%. 

Poreska oslobođenja 

Član 31 

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se: 

 1) kad se apsolutno pravo prenosi radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, u 
skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija; 

 2) kad se prenosi pravo svojine na nepokretnosti diplomatskih i konzularnih 
predstavništava stranih država, pod uslovom reciprociteta; 

 3) kod ulaganja apsolutnih prava u kapital rezidenta Republike Srbije - akcionarskog 
društva, odnosno društva sa ograničenom odgovornošću; 

 4) kad fizičko lice otkupom stambene zgrade ili stana u društvenoj, odnosno državnoj 
svojini sa stanarskim pravom, odnosno pravom dugoročnog zakupa, stekne svojinu ili 
susvojinu na toj zgradi, ili stanu, srazmerno učešću društvenog, odnosno državnog kapitala 
u ukupnom kapitalu prenosioca prava; 

 5) kad pravno ili fizičko lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost, odnosno zanimanje 
pribavlja putem razmene poljoprivredno ili šumsko zemljište radi njegovog grupisanja; 

 6) kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja - 
bračnog druga, odnosno lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom 
naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u 
momentu zaključenja ugovora; 

 7) (brisana)  

 8) na prenos uz naknadu specijalnih putničkih automobila sa ugrađenim uređajima za 
bolesnike, specijalnih putničkih automobila za obuku vozača sa ugrađenim duplim 
komandama, kao i putničkih automobila za taksi i "rent a kar" koji su posebno označeni; 

 9) (brisana) 

 9a) na prenos apsolutnog prava iz čl. 23. i 24. ovog zakona na imovini ili delu imovine 
subjekta privatizacije, uključujući i imovinu, odnosno deo imovine subjekta privatizacije u 
restrukturiranju, po propisima kojima se uređuje privatizacija, sa subjekta privatizacije na 
kupca imovine; 

tač. 9b)-11) (brisane) 

12) na uspostavljanje režima svojine na zemljištu koji je bio pre stupanja na snagu odluke o 
određivanju tog zemljišta kao gradskog građevinskog zemljišta na zahtev ranijeg 
sopstvenika ili njegovog zakonskog naslednika, odnosno na utvrđivanje prava korišćenja 
neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini ranijem sopstveniku ili 
njegovom zakonskom nasledniku, u skladu sa uslovima i po postupku propisanim zakonom 
kojim se uređuju planiranje i izgradnja; 
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13) kada je obveznik Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne 
samouprave; 

14) kada je međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija uređeno da se neće 
plaćati porez na prenos apsolutnih prava. 

U slučaju prestanka obavljanja taksi ili "rent a kar" delatnosti, kao i u slučaju prodaje ili 
otuđenja uz naknadu na drugi način putničkog automobila pribavljenog za obavljanje tih 
delatnosti pre isteka roka od pet godina od dana nabavke, sticalac prava svojine na 
upotrebljavanom putničkom automobilu je dužan da to prijavi nadležnom poreskom organu 
u roku od 10 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, prodaje odnosno otuđenja, a 
obveznik poreza - da plati porez na prenos apsolutnih prava koji bi bio dužan da plati da 
nije koristio poresku olakšicu i kamatu koja se plaća zbog docnje u plaćanju poreza, od 
dana nabavke do dana prijavljivanja. 

Lice na koje je preneto pravo svojine na upotrebljavanom putničkom automobilu za taksi ili 
"rent a kar" koji je posebno označen, solidarni je jemac za izmirenje poreske obaveze na 
prenos apsolutnih prava u slučaju iz stava 2. ovog člana. 

Odredba stava 1. tačka 3) ovog člana ne primenjuje se na prenos prava svojine na 
upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, odnosno 
upotrebljavanom vazduhoplovu. 

Član 31a 

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili 
porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj 
zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac 
prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog 
porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini 
stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu (u daljem tekstu: odgovarajući 
stan), pod uslovom da: 

1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji 
Republike Srbije; 

2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na 
osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji 
Republike Srbije.  

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se 
zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, 
kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog 
supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja 
kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.  

Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od površine odgovarajućeg stana 
iz stava 1. ovog člana, porez se plaća na prenos prava svojine na razliku površine 
kupljenog i površine odgovarajućeg stana.  

Član 31b 
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Pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama člana 31a ovog zakona nema 
obveznik koji pravo svojine na stanu prenosi: 

1) licu na osnovu čije prve kupovine stana je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza 
na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ili na 
poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa 
odredbama ovog stava i člana 31a ovog zakona;  

2) članu porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koga je jednom ostvareno pravo na 
refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na 
dodatu vrednost, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava 
u skladu sa odredbama ovog stava i člana 31a ovog zakona. 

Nadležni poreski organ vodi evidenciju o ugovorima o kupoprodaji stanova za koje je taj 
organ utvrdio pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana i 
člana 31a ovog zakona, o iznosima poreza na prenos apsolutnih prava koji zbog toga nisu 
naplaćeni na teritoriji jedinice lokalne samouprave, o kupcima prvog stana i o članovima 
njihovog porodičnog domaćinstva za koje je to pravo iskorišćeno. 

Nadležni poreski organ je dužan da tromesečno, u roku od dvadeset dana po isteku 
tromesečja, Ministarstvu finansija - organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove budžeta, 
dostavlja izveštaj o iznosima poreza iz stava 2. ovog člana, u prethodnom tromesečju. 

Deo peti 
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU 

Član 32  

Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos 
apsolutnih prava vrši se na način određen ovim zakonom.  

U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja 
poreza, kamate, povraćaja poreza, zastarelosti naplate, prinudne naplate, kaznenih 
odredaba i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se 
uređuje poreski postupak i poreska administracija.  

Utvrđivanje poreza 

Član 33  

Utvrđivanje poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih 
prava vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskih obveznika i 
drugih podataka kojima organ nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza raspolaže, 
a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze.  

Promene u toku godine od značaja za visinu poreske obaveze poreza na imovinu ne utiču 
na utvrđenu poresku obavezu za tu godinu, osim u slučaju iz člana 12. stav 3. ovog 
zakona. 

Član 34  
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Obveznik poreza na imovinu dužan je da podnese poresku prijavu, sa tačnim podacima, do 
31. marta godine za koju se vrši utvrđivanje poreza.  

Obaveza iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na obveznika koji porez na dohodak građana 
za prihode od poljoprivrede i šumarstva plaća prema katastarskom prihodu.  

Na imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine ili mu po drugom 
osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 
10 dana od dana nastanka takve promene.  

Obveznik poreza na imovinu koji ne vodi poslovne knjige a podneo je poresku prijavu nije u 
obavezi da za istu imovinu podnosi novu prijavu, osim u slučaju promene podataka 
sadržanih u prijavi koji su od uticaja na visinu poreske obaveze.  

Prijava iz ovog člana podnosi se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj 
teritoriji se nepokretnost nalazi. 

Član 35 

Obveznik poreza na nasleđe i poklon dužan je da podnese poresku prijavu, sa tačnim 
podacima, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze, 
u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze u smislu člana 17. st. 1. do 4. ovog 
zakona. 

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se 
nalazi nepokretnost koju poreski obveznik nasleđuje ili prima na poklon. 

Ako obveznik nasleđuje ili na poklon prima pokretne stvari, odnosno prava iz člana 14. stav 
3. ovog zakona, prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik - 
fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno poreskom organu u opštini na čijoj 
je teritoriji obveznik - pravno lice osnovan, odnosno ima sedište. 

Ako obveznik iz stava 3. ovog člana nema prebivalište, odnosno boravište, odnosno nije 
osnovan, odnosno nema sedište u Republici Srbiji, prijava se podnosi poreskom organu u 
opštini na čijoj se teritoriji nalazi predmet nasleđa, odnosno poklona, odnosno poreskom 
organu u opštini u kojoj je ostavilac, odnosno poklonodavac imao, odnosno ima 
prebivalište, odnosno sedište. 

Ako obveznik nasleđuje ili prima na poklon istovremeno nepokretnost i pokretne stvari, 
odnosno prava iz člana 14. ovog zakona, poresku prijavu za nepokretnost podnosi 
poreskom organu iz stava 2. ovog člana, a poresku prijavu za pokretne stvari ili prava 
poreskom organu iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana. 

Član 36 

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da podnese poresku prijavu, sa 
tačnim podacima, u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze u smislu člana 
29. st. 1. do 7. ovog zakona, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje 
poreske obaveze. 

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, za svrhu ostvarivanja prava na poresko 
oslobođenje iz člana 31a ovog zakona, uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, podnosi i 
overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



njegovog porodičnog domaćinstva, kao i druge dokaze iz kojih proizlazi da su ispunjeni 
uslovi za oslobođenje po tom osnovu koje mu je pružio kupac prvog stana. 

Sadržinu i obrazac izjave iz stava 2. ovog člana bliže uređuje ministar finansija. 

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se 
nalazi nepokretnost - u slučaju prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti, odnosno 
davanja građevinskog zemljišta u državnoj svojini u zakup iz člana 23. stav 2. ovog zakona. 

U slučaju prenosa ostalih apsolutnih prava - prijava se podnosi poreskom organu u opštini 
na čijoj teritoriji obveznik - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno u 
opštini na čijoj je teritoriji obveznik - pravno lice osnovan, odnosno ima sedište. 

Ako obveznik nema prebivalište, odnosno boravište, odnosno nije osnovan, odnosno nema 
sedište u Republici Srbiji, za prenos apsolutnih prava iz stava 5. ovog člana prijava se 
podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji je prenos ostvaren. 

Na istovremeni prenos prava svojine na nepokretnosti i ostalih apsolutnih prava iz člana 23. 
i člana 24. tač. 1), 1a) i 4) ovog zakona, prijava iz stava 1. ovog člana za nepokretnost 
podnosi se poreskom organu iz stava 4. ovog člana, a za prenos ostalih apsolutnih prava 
poreskom organu iz stava 5, odnosno stava 6. ovog člana.  

Na prenos celokupne imovine pravnog lica iz člana 24. tač. 2) i 3a) ovog zakona prijava se 
podnosi poreskom organu iz stava 5, odnosno stava 6. ovog člana. 

Član 36a 

Na zahtev ministarstva nadležnog za poslove finansija, jedinica lokalne samouprave 
dostaviće podatke koji se odnose na utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na imovinu, u 
roku od 15 dana od dana prijema zahteva. 

Član 37 

Organ nadležan za overu potpisa ugovarača na ugovoru je dužan da nadležnom poreskom 
organu nakon overe potpisa ugovarača na ugovoru kojim se vrši prenos prava svojine, 
odnosno drugog prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, dostavi primerak ugovora najkasnije 
u roku od 10 dana od dana overe potpisa ugovarača. 

Pravosnažno rešenje o nasleđivanju, odnosno odluku suda o utvrđivanju prava svojine i 
drugih prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, sud je dužan da dostavi nadležnom poreskom 
organu u roku od 10 dana od dana pravosnažnosti rešenja, odnosno odluke. 

Zavod za intelektualnu svojinu dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi primljeni 
ugovor, odnosno ispravu o obavljenom prenosu prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, u 
roku od deset dana od dana prijema. 

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije dužno je da, nakon overe potpisa 
ugovarača na ugovoru kojim se, na teritoriji Republike Srbije, vrši prenos prava svojine na 
nepokretnosti i drugih apsolutnih prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona nadležnom 
poreskom organu dostavi primerak tog ugovora, u roku od deset dana od dana overe 
potpisa ugovarača. 

Član 38* 
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(Prestao da važi odlukom SUS) 

Član 38a 

Upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim javnim knjigama, ne može 
se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno o plaćenom 
porezu na nasleđe i poklon. 

Član 38b*** 

Porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu, primenom odredaba ovog zakona i 
odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o stopama poreza na imovinu na čijoj 
teritoriji se imovina nalazi koja važi na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za 
koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu. 

Član 39 

Porez na imovinu iz člana 2. ovog zakona utvrđuje se rešenjem organa jedinice lokalne 
samouprave. 

Porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava utvrđuju se rešenjem 
poreskog organa. 

Godišnji porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od dana početka 
tromesečja. 

Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu, porez se plaća 
akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju 
se utvrđuje i plaća porez. 

Razliku između poreza utvrđenog rešenjem organa jedinice lokalne samouprave i 
akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza 
dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog 
rešenja o utvrđivanju poreske obaveze. 

Član 39a 

(Brisan) 

Član 39b 

Nadležni poreski organ utvrđuje pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama čl. 
31a i 31b stav 1. ovog zakona, na osnovu podataka iz člana 33. stav 1. ovog zakona, izjave 
kupca iz člana 36. stav 2. ovog zakona, kao i drugih dokaza da su ispunjeni uslovi za 
ostvarivanje tog prava. 

Član 40 

Porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava plaćaju se u roku od 15 dana 
od dana dostavljanja rešenja. 

Član 41** 
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(Prestao da važi) 

Jemstvo 

Član 42 

Lice na koje je preneto apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, jemči supsidijarno za 
plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno za plaćanje poreza na poklon. 

Lice na koje je preneto apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, koji se ugovorom 
obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava, odnosno porez na poklon, jemči 
solidarno za plaćanje tog poreza. 

Deo šesti 
KAZNENE ODREDBE 

Član 43 

(Brisan) 

Član 44 

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u 
sudu, odnosno drugom organu nadležnom za overu potpisa ugovarača na ugovoru, 
odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, odnosno pravnom licu 
iz člana 37. ovog zakona, ako: 

1) nadležnom poreskom organu ne dostavi u roku pravosnažno rešenje, odluku, ugovor ili 
ispravu iz člana 37. ovog zakona; 

2) upis prava na nepokretnosti izvrši bez dokaza nadležnog poreskog organa o plaćenom 
porezu na nasleđe i poklon, odnosno na prenos apsolutnih prava iz člana 38a ovog zakona. 

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i: 

1) odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave, ako ministarstvu nadležnom za poslove 
finansija ne dostavi, ili ne dostavi u propisanom roku, podatke iz člana 36a ovog zakona; 

1a) naslednik, odnosno poklonoprimac, ako nadležnom poreskom organu ne prijavi 
promenu zanimanja, u smislu člana 21. stav 2. ovog zakona; 

2) sticalac prava svojine na upotrebljavanom putničkom automobilu pribavljenom za taksi ili 
"rent a kar" koji je posebno označen, ako nadležnom poreskom organu ne prijavi ili ne 
prijavi u roku od deset dana prestanak obavljanja delatnosti, prodaju, odnosno otuđenje 
putničkog automobila pribavljenog za obavljanje tih delatnosti, u smislu člana 21. stav 3. i 
člana 31. stav 2. ovog zakona. 

Deo sedmi 
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 45  
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Ne plaća se porez na imovinu na prava na nepokretnosti za koja je ugovorom o stranom 
ulaganju, zaključenim pre 1. januara 1992. godine u skladu sa zakonom, utvrđeno da se 
neće uvoditi nove poreske obaveze.  

Ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti po odredbama ovog 
zakona na koji se, po propisima koji su bili u primeni kada je osnov prenosa nastao i prenos 
izvršen u skladu sa propisima, a do stupanja na snagu ovog zakona, ovaj porez nije plaćao.  

Član 46  

Stope poreza na imovinu iz člana 11. tačka 2) ovog zakona primenjuju se na prava na 
nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, ako su na dan 31. decembra 2000. 
godine pripadala obvezniku koji ne vodi poslovne knjige.  

Član 47  

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje i 
naplatu je postupak započet po propisima koji su važili do početka primene ovog zakona, u 
kome do dana stupanja na snagu ovog zakona nije doneto prvostepeno rešenje, utvrdiće 
se primenom propisa koji su važili u momentu kada je postupak započet, ako je to 
povoljnije za obveznika.  

Član 48  

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezima na imovinu 
("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 54/96, 42/98, 18/99, 21/99, 27/99, 33/99, 48/99 i 
54/99), osim odredaba čl. 2-13. koje prestaju da važe 1. jula 2001. godine.  

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, primenjivaće se 
Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 8/96 i 
7/99), Pravilnik o sadržaju poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i 
poreza na promet nepokretnosti i prava ("Službeni glasnik RS", br. 19/92 i 11/93) i Pravilnik 
o sadržaju poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 
9/97 i 46/98).  

Član 49 

Odredbe čl. 2-13. ovog zakona primenjuju se od 1. jula 2001. godine. 

Porez na imovinu po odredbama čl. 2-13. ovog zakona utvrđuje se za razdoblje od 1. jula 
do 31. decembra 2001. godine, a porez na imovinu utvrđen rešenjem nadležnog poreskog 
organa za 2001. godinu po odredbama čl. 2-12. Zakona o prezima na imovinu ("Službeni 
glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 54/96, 42/98, 18/99, 21/99, 27/99, 33/99, 48/99 i 54/99) plaća 
se u visini i rokovima utvrđenim rešenjem za prvo i drugo tromesečje 2001. godine. 

Član 50 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije". 
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Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o porezima na imovinu  

("Sl. glasnik RS", br. 80/2002) 

Član 5 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije", osim odredaba čl. 1. i 2. koje se primenjuju od 1. januara 2003. godine.  

  

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o porezima na imovinu  

("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) 

Član 34 

Obveznicima poreza na imovinu, osim poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos 
apsolutnih prava, koji nadležnom poreskom organu nisu podneli, odnosno nisu na propisani 
način podneli poresku prijavu, a kojima nije utvrđena poreska obaveza, neće se utvrđivati 
porez za obaveze nastale po tom osnovu do 31. decembra 2004. godine, niti protiv njih 
pokretati prekršajni postupak, ako poresku prijavu podnesu nadležnom poreskom organu, 
na propisanom obrascu, do 31. januara 2005. godine. 

Član 35 

Za prenos hartija od vrednosti uz naknadu u novcu, izvršen do 31. decembra 2004. godine, 
poreska prijava se podnosi i porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje i plaća na način i po 
postupku uređenom propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka poreske obaveze. 

Član 36 

Odredbe čl. 1. do 9, člana 10. st. 6. i 7, člana 15. stav 3, čl. 18. i 19, člana 23. stav 4, člana 
25. stav 2, člana 27. stav 1, člana 28. st. 2. i 3. i čl. 31. i 32. ovog zakona primenjivaće se 
od 1. januara 2005. godine. 

Član 37 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije".  

   

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o porezima na imovinu 

("Sl. glasnik RS", br. 61/2007) 

Član 25 [s1] 
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Propis iz člana 19. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 
30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 26 [s1] 

Obveznik poreza na imovinu iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik 
RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon i 135/04) koji je do 31. decembra 
2008. godine Poreskoj upravi podneo poresku prijavu nije u obavezi da za istu imovinu 
podnosi novu prijavu zbog nenadležnosti organa za utvrđivanje tog poreza. 

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava će poresku prijavu proslediti nadležnom 
organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi, ako sa tom 
jedinicom nije zaključen ugovor iz člana 62. stav 1. Zakona o finansiranju lokalne 
samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 62/06).  

Član 27 [s1] 

Pravo na poresko oslobođenje u skladu sa članom 16. ovog zakona može se ostvariti samo 
na osnovu ugovora o kupoprodaji prvog stana overenog posle stupanja na snagu ovog 
zakona. 

Član 28 [s1] 

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje 
je postupak započet po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, 
utvrdiće se primenom zakona koji je bio na snazi u vreme nastanka poreske obaveze. 

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje 
poreska obaveza nastane danom saznanja nadležnog poreskog organa u smislu člana 17. 
stav 5. i člana 29. stav 6. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 
45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon i 135/04), nakon stupanja na snagu ovog zakona, 
utvrdiće se primenom odredaba ovog zakona. 

Član 29 [s1] 

Odredbe čl. 3. i 22. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2007. godine. 

Odredbe člana 4. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2008. godine. 

Član 30 [s1] 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije". 

   

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o porezima na imovinu 

("Sl. glasnik RS", br. 5/2009) 

Član 24[s2] 
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Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za prenos hartija od 
vrednosti i udela u pravnom licu po osnovu ugovora ili drugog akta zaključenog do dana 
stupanja na snagu ovog zakona, odnosno po osnovu odluke suda koja je postala 
pravosnažna do dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrdiće se i platiti primenom 
Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 
- dr. zakon, 135/04 i 61/07).  

Član 25[s2] 

Odredbe čl. 1, 2, 3, 4, 16. i 17. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2009. godine. 

Član 26 [s2] 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije". 
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ZAKON 
O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI 

("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 
61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona) 

 
Deo prvi 
OSNOVNE ODREDBE 
  
Glava prva 
PREDMET ZAKONA 
 
Sadržina Zakona 
 

Član 1 
 
Ovim zakonom uređuju se postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje 
se ovaj zakon primenjuje (u daljem tekstu: poreski postupak), prava i obaveze poreskih 
obveznika, registracija poreskih obveznika i poreska krivična dela i prekršaji.  
Ovim zakonom obrazuje se Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva 
finansija i ekonomije i uređuju njena nadležnost i organizacija.  
 
Oblici javnih prihoda 
 

Član 2 
 
Ovaj zakon primenjuje se na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako 
drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno (u daljem tekstu: porez). 
Ovaj zakon primenjuje se i na novčane kazne, kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog 
poreza, troškove postupka prinudne naplate poreza i troškove poreskoprekršajnog 
postupka (u daljem tekstu: sporedna poreska davanja). 
 
Odnos prema drugim zakonima 
 

Član 3 
 
Ako je drugim zakonom pitanje iz oblasti koju uređuje ovaj zakon uređeno na drukčiji 
način, primenjuju se odredbe ovog zakona. 
Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u 
skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. 
 
Glava druga 
 
NAČELA PORESKOG POSTUPKA 
 
Načelo zakonitosti 
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Član 4 
 
Poreska uprava je dužna da ostvaruje sva prava i obaveze iz poreskopravnog odnosa u 
skladu sa zakonom. 
 
U slučajevima kada je Poreska uprava ovlašćena da deluje na osnovu diskrecionih  
ovlašćenja, dužna je da deluje u skladu sa svrhom tih ovlašćenja i u okviru 
zakona.Poreska uprava je dužna da utvrđuje sve činjenice koje su bitne za donošenje 
zakonite i pravilne odluke, posvećujući jednaku pažnju činjenicama koje idu u prilog i na 
štetu poreskom obvezniku. 
 
Načelo vremenskog važenja poreskih propisa  
 

Član 5 
 
Poreska obaveza utvrđuje se na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog 
nastanka, osim ako je, u skladu s ustavom i zakonom, za pojedine odredbe zakona 
predviđeno da imaju povratno dejstvo.  
Radnje u poreskom postupku regulisane su propisima koji su na snazi u vreme kada se 
preduzimaju. 
 
Načelo omogućavanja uvida u činjenice 
 

Član 6 
 
Pre donošenja akta kojim se utvrđuju obaveze i prava poreskog obveznika, Poreska 
uprava je dužna da, na njegov zahtev, omogući poreskom obvezniku uvid u pravnu i 
činjeničnu osnovu za donošenje akta. 
 
Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku 
 

Član 7 
 
Službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku dužna su da, kao 
službenu tajnu, čuvaju: 
1) svaki dokument, informaciju, podatak ili drugu činjenicu o poreskom obvezniku, do 
koje su došla u poreskom, prekršajnom ili sudskom postupku; 
2) podatke o tehničkim pronalascima ili patentima, kao i sve druge podatke o 
tehnološkim postupcima koje primenjuje poreski obveznik, do kojih su došli u poreskom 
postupku. 
Obaveza čuvanja službene tajne odnosi se i na lica iz stava 1. ovog člana kada im 
prestane radni odnos, odnosno svojstvo u kojem su došli do saznanja o dokumentima, 
činjenicama, odnosno podacima iz stava 1. ovog člana. 
Obaveza čuvanja službene tajne je povređena ako se dokumenti, činjenice, odnosno 
podaci iz stava 1. ovog člana neovlašćeno koriste ili objave. 
Obaveza čuvanja službene tajne nije povređena: 
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1) radnjom sa kojom se poreski obveznik pismeno saglasi;  
2) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak ne mogu povezati sa određenim 
poreskim obveznikom; 
3) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak iznose tokom poreskog, 
prekršajnog ili sudskog postupka; 
4) ako se radi o poreskom identifikacionom broju (u daljem tekstu: PIB) poreskog 
obveznika; 
5) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak koriste od strane nadležnog 
organa u postupku otkrivanja krivičnih dela ili prekršaja; 
6) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak, u skladu sa odredbama člana 
157. ovog zakona, dostavljaju ovlašćenom licu poreskog organa strane države u postupku 
razmene informacija i pružanja pravne pomoći; 
7) ako se poreskom jemcu omogući uvid u podatke o poreskom obvezniku, bitne za 
regulisanje obaveza koje proističu iz njegovog odnosa prema poreskom obvezniku; 
8) ako su određeni dokument, činjenica, odnosno podatak u vezi sa postojanjem poreskog 
duga, kada je upisana zaloga kao mera obezbeđenja naplate poreza. 
 
Načelo postupanja u dobroj veri 
 

Član 8 
 
Strane u poreskom postupku dužne su da postupaju u dobroj veri. 
Učestalost i trajanje poreske kontrole ograničavaju se na nužnu meru. 
 
Načelo fakticiteta 
 

Član 9 
 
Poreske činjenice utvrđuju se prema njihovoj ekonomskoj suštini. 
Ako se simulovanim pravnim poslom prikriva neki drugi pravni posao, za utvrđivanje 
poreske obaveze osnovu čini disimulovani pravni posao. 
Kada su na propisima suprotan način ostvareni prihodi, odnosno stečena imovina, 
Poreska uprava će utvrditi poresku obavezu u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
odgovarajuća vrsta poreza. 
 
Glava treća 
 
STRANKE U PORESKOM POSTUPKU 
 
Sadržina poreskopravnog odnosa 
 

Član 10 
 
Poreskopravni odnos je odnos javnog prava koji obuhvata prava i obaveze u poreskom 
postupku Poreske uprave s jedne i fizičkog, odnosno pravnog lica, s druge strane, kojim 
se uređuje: 
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1) obaveza plaćanja poreza, obaveza obezbeđenja poreske obaveze i obaveza plaćanja 
sporednih poreskih davanja od strane fizičkog, odnosno pravnog lica i pravo Poreske 
uprave da zahteva ispunjenje ovih obaveza; 
2) obaveza fizičkog, odnosno pravnog lica da, u skladu sa zakonom, utvrdi porez, 
odnosno, po odbitku, naplati porez u ime poreskog obveznika, vodi propisano 
knjigovodstvo, podnosi poreske prijave, dostavlja Poreskoj upravi traženu dokumentaciju 
i podatke, ne obavlja plaćanja na način drukčiji od propisanog, dozvoli pregled svog 
poslovanja službenom licu Poreske uprave i druge zakonom utvrđene obaveze činjenja, 
nečinjenja ili trpljenja, u cilju blagovremenog i pravilnog plaćanja poreza, kao i pravo 
Poreske uprave da zahteva ispunjenje ovih obaveza. 
U poreskopravnom odnosu iz stava 1. ovog člana, fizičko, odnosno pravno lice ima 
pravo: 
1) na povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, 
kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno; 
2) na poresku refakciju; 
3) da koristi poreski kredit u odnosu na poresku obavezu, odnosno obavezu po osnovu 
sporednih poreskih davanja. 
Ako se lice iz stava 2. ovog člana opredeli za povraćaj više ili pogrešno naplaćenog 
poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i za refakciju poreza, Poreska uprava 
ima obavezu da po zahtevu donese rešenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana 
od dana prijema zahteva. 
Poreski kredit je iznos za koji se umanjuje poreska obaveza. 
Druga prava fizičkog, odnosno pravnog lica i obaveze Poreske uprave iz poreskopravnog 
odnosa uređeni su ovim zakonom. 
 
Poreska uprava u poreskom postupku 
 

Član 11 
 
Poreska uprava obavlja poslove državne uprave koji se odnose na vođenje prvostepenog i 
drugostepenog poreskog postupka, vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika i 
poresko knjigovodstvo, otkrivanje poreskih krivičnih dela i prekršaja i njihovih 
izvršilaca, pokretanje i vođenje poreskog prekršajnog postupka, kao i druge poslove 
određene ovim zakonom.  
Poreska uprava samostalno izvršava poslove iz stava 1. ovog člana na celokupnoj 
teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i organizuje se tako da obezbeđuje 
funkcionalno jedinstvo u sprovođenju poreskih propisa. 
 
Poreski obveznici i drugi poreski dužnici 
 

Član 12 
 
Poreski dužnik je fizičko ili pravno lice koje duguje određenu radnju iz poreskopravnog 
odnosa iz člana 10. ovog zakona. 
Poreski obveznik je poreski dužnik koji je obavezan da plati porez, odnosno sporedno 
poresko davanje. 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



Drugi poreski dužnici su: 
1) poreski jemac koji odgovara za plaćanje obveznikovog poreskog duga, za slučaj da 
poreski obveznik taj dug ne plati o dospelosti; 
2) isplatilac prihoda poreskom obvezniku (u daljem tekstu: poreski platac) koji je dužan 
da obračuna i po odbitku plati propisani porez na taj prihod, u ime i za račun poreskog 
obveznika, na odgovarajući uplatni račun;  
3) poreski posrednik koji je dužan da sa računa poreskog dužnika (poreskog obveznika ili 
poreskog placa) na osnovu njihovog naloga za prenos sredstava obustavi i po odbitku 
uplati utvrđeni porez, u svoje ime, a za račun poreskog obveznika, odnosno poreskog 
placa, na odgovarajući uplatni račun; 
4) ostala pravna i fizička lica koja duguju kakvu radnju iz poreskopravnog odnosa iz 
člana 10. ovog zakona. 
Poreski obveznici i drugi poreski dužnici (u daljem tekstu: poreski obveznici) stranke su 
u poreskom postupku. 
 
Opšte odredbe o zastupanju 
 

Član 13 
 
Poreski obveznik može učestvovati u poreskopravnom odnosu preko svog punomoćnika 
ili zakonskog zastupnika, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 
Ako poreski obveznik lično učestvuje u poreskopravnom odnosu, može da ima i 
punomoćnika, a ako punomoćnik u njegovo ime učestvuje u poreskopravnom odnosu, 
može i lično da učestvuje. 
 
Poreski punomoćnik 
 

Član 14 
 
Punomoćnik poreskog obveznika (u daljem tekstu: poreski punomoćnik) je lice koje u 
granicama dobijenog punomoćja, u ime i za račun poreskog obveznika izvršava poslove u 
vezi sa poreskim obavezama obveznika (prima poreske akte, podnosi poreske prijave, 
plaća porez i dr.). 
Poreski obveznik - nerezident Republike (u daljem tekstu: nerezident) koji nema stalnu 
poslovnu jedinicu na teritoriji Republike, odnosno koji ostvaruje prihode ili stiče imovinu 
na teritoriji Republike van poslovanja svoje stalne poslovne jedinice, dužan je da u roku 
od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine podložne 
oporezivanju na teritoriji Republike, obavesti Poresku upravu u sedištu o licu koje je 
njegov poreski punomoćnik.  
Ako nerezident ostvaruje prihode koji se oporezuju po odbitku, za koje nije obavezno 
podnošenje poreske prijave, neće postojati obaveza određivanja punomoćnika.  
 
Zakonski zastupnik, poslovođa ortačke radnje i privremeni staralac zaostavštine 
 

Član 15 
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Zakonski zastupnici fizičkih lica (roditelji maloletnog lica, staralac poslovno 
nesposobnog štićenika i dr.) i pravnih lica (fizičko lice koje je kao takvo upisano u sudski 
registar), kao i poslovođa ortačke radnje i privremeni staralac zaostavštine, ispunjavaju 
poreske obaveze lica koja zastupaju. 
Ako ortačka radnja nema poslovođu ili nije postavljen privremeni staralac na 
zaostavštini, poreske obaveze iz stava 1. ovog člana ispunjavaju ortaci, odnosno 
naslednici, kao solidarni poreski dužnici. 
 
Zastupnik po službenoj dužnosti 
 

Član 16 
 
Poreska uprava, po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja 
zastupnika: 
1) poreskom obvezniku čije se sedište ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u prijavi za 
registraciju propisanoj aktom iz člana 27. stav 3. ovog zakona ili u evidencionoj prijavi za 
PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost; 
2) nerezidentu koji nije u roku iz člana 14. stav 2. ovog zakona obavestio Poresku upravu 
o svom poreskom punomoćniku; 
3) nepoznatom vlasniku imovine koja je predmet poreskog postupka; 
4) poreskom obvezniku koji očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku, ako 
je njegovo učešće obavezno.  
Ako je poreski obveznik fizičko lice koje nije poslovno sposobno, a nema zakonskog 
zastupnika, Poreska uprava postavlja zastupnika po službenoj dužnosti iz reda lica iz 
stava 1. ovog člana i o tome odmah obaveštava organ starateljstva.  
Zaključak o postavljenju zastupnika po službenoj dužnosti dostavlja se zastupniku i 
objavljuje na oglasnoj tabli Poreske uprave. 
Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana žalba nije dozvoljena. 
Nagradu i nadoknadu troškova zastupnika po službenoj dužnosti isplaćuje Poreska 
uprava, prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija i ekonomije (u 
daljem tekstu: ministar). 
Poreska uprava ima pravo na povraćaj sredstava iz stava 5. ovog člana od poreskog 
obveznika.  
 
Poreski savetnik 
 

Član 17 
 
Poreski savetnik je lice koje obavlja poslove poreskog savetovanja poreskog obveznika u 
poreskom postupku. 
Ako poreski savetnik nastupa i kao poreski punomoćnik poreskog obveznika, mora imati 
punomoćje za obavljanje poslova iz člana 14. ovog zakona. 
Obavljanje delatnosti poreskog savetovanja uređuje se posebnim zakonom. 
 
Glava četvrta 
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PORESKA OBAVEZA 
 
Pojam i nastanak poreske obaveze 
 

Član 18 
 
Obaveza plaćanja poreza iz člana 10. stav 1. tačka 1) ovog zakona (u daljem tekstu: 
poreska obaveza) predstavlja dužnost poreskog obveznika da plati utvrđeni porez, pod 
uslovima propisanim ovim zakonom ili drugim poreskim zakonom. 
Poreski obveznik odgovara za ispunjenje poreske obaveze od momenta kada su nastale 
činjenice za koje je poreskim zakonom propisano da stvaraju poresku obavezu. 
Odredbe o poreskoj obavezi primenjuju se i na obavezu plaćanja sporednih poreskih 
davanja, osim ako je ovim zakonom drukčije propisano. 
 
Ispunjenje poreske obaveze 
 

Član 19 
 
Ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza. 
Poresku obavezu ispunjava neposredno poreski obveznik, osim u slučaju kada je ovim 
zakonom ili drugim poreskim zakonom propisano da je drugo lice odgovorno za 
ispunjenje poreske obaveze poreskog obveznika. 
 
Ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja 
 

Član 20 
 
Poresku obavezu pravnog lica u likvidaciji ispunjava likvidacioni upravnik iz novčanih 
sredstava pravnog lica, uključujući prihode od prodaje imovine.  
Poresku obavezu poslovne jedinice pravnog lica u likvidaciji neposredno ispunjava 
pravno lice čiji je deo ta jedinica, a ako je u likvidaciji i pravno lice, poresku obavezu 
ispunjava likvidacioni upravnik. 
Ako pravno lice u likvidaciji nema dovoljno novčanih sredstava da ispuni poresku 
obavezu u celosti, uključujući i prihode od prodaje imovine, preostali poreski dug platiće 
osnivači, odnosno članovi pravnog lica, ako su, u skladu sa zakonom, statutom ili 
osnivačkim aktom pravnog lica solidarno odgovorni za obaveze pravnog lica. 
Ispunjenje poreske obaveze u slučaju stečaja poreskog obveznika uređeno je zakonom 
kojim se uređuje stečaj. 
 
Ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena 
 

Član 21 
 
Poresku obavezu pravnog lica koje prestaje da postoji u statusnoj promeni ispunjava 
pravni sledbenik, bez obzira da li je pre okončanja postupka statusne promene znao da 
pravni prethodnik nije ispunio, delimično ili u potpunosti, svoju poresku obavezu. 
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Sporedna poreska davanja u vezi sa neispunjenom poreskom obavezom pravnog lica koje 
prestaje da postoji u statusnoj promeni padaju na teret pravnog sledbenika. 
Rok za ispunjenje poreske obaveze pravnog lica koje prestaje da postoji u statusnoj 
promeni ne menja se ako je ispunjenje te obaveze prešlo na pravnog sledbenika. 
Pravni sledbenik na kojeg je prešla poreska obaveza jednog ili više pravnih lica koja 
prestaju da postoje u statusnoj promeni je: 
1) u slučaju spajanja - pravno lice koje je nastalo spajanjem dva ili više pravnih lica, 
poreskih obveznika; 
2) u slučaju pripajanja - pravno lice kome se jedno ili više pravnih lica, poreskih 
obveznika pripojilo; 
3) u slučaju podele - pravna lica nastala deobom poreskog obveznika. 
Ako postoji više pravnih sledbenika, svi su oni neograničeno solidarno odgovorni za 
poresku obavezu pravnog prethodnika. 
Promena organizacionog ili svojinskog oblika pravnog lica ne utiče na ispunjenje poreske 
obaveze. 
 
Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica, poslovne nesposobnosti ili 
proglašenja fizičkog lica za nestalo 
 

Član 22 
 
Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene 
imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva. 
Ako ostavilac nema naslednika ili se nijedan od naslednika ne prihvati nasledstva, 
ostaviočeva poreska obaveza se otpisuje. 
Poresku obavezu poslovno nesposobnog fizičkog lica ili odsutnog fizičkog lica kome se 
ne zna prebivalište ispunjava zastupnik iz imovine poreskog obveznika. 
Ako imovina lica iz stava 3. ovog člana nije dovoljna da se namiri dug po osnovu poreza 
i sporednih poreskih davanja, nenamireni deo duga se otpisuje. 
Ako prestanu razlozi iz stava 3. ovog člana zbog kojih je licu određen zastupnik, rešenje 
o otpisu poreskog duga će se ukinuti, ali se za period od dana kada je nenamireni poreski 
dug tog lica dospeo do dana kada su razlozi prestali, kamata ne obračunava. 
 
Prestanak poreske obaveze 
 

Član 23 
 
Poreska obaveza prestaje:  
1) naplatom poreza (plaćanjem, kompenzacijom ili davanjem umesto plaćanja, u skladu 
sa zakonom);  
2) zastarelošću poreza; 
3) otpisom poreza;  
4) na drugi zakonom propisani način. 
 
Glava peta 
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PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA 
 
Prava poreskih obveznika 
 

Član 24 
 
Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo da: 
1) od Poreske uprave besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih 
proizlazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk i osnovnu pravnu pomoć, što 
omogućuje da prijavi i plati porez i obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu 
sa propisima; 
2) u pismenom obliku dobije odgovor na pitanje koje je u takvom obliku postavio 
Poreskoj upravi, a tiče se njegove poreske situacije; 
3) zahteva da se Poreska uprava i njeni službenici ophode prema njemu sa poštovanjem i 
uvažavanjem; 
4) se o njemu prikupljeni podaci u poreskom postupku od strane Poreske uprave čuvaju 
kao službena tajna i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima, odnosno organima 
ili organizacijama, na način uređen u članu 7. ovog zakona; 
5) Poreska uprava poštuje njegovu privatnost; 
6) ostvari uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o njemu vode kod Poreske 
uprave i zahteva izmenu nepotpunih ili netačnih podataka; 
7) zastupa vlastite interese pred Poreskom upravom neposredno ili putem punomoćnika; 
8) na propisan način koristi poreske olakšice; 
9) na propisan način i u propisanim rokovima dobije refakciju, odnosno povraćaj više ili 
pogrešno naplaćenog poreza; 
10) prisustvuje tokom terenske poreske kontrole; 
11) dobije obrazloženje akata donetih u postupku poreske kontrole; 
12) daje obaveštenja poreskim organima u poreskom postupku; 
13) koristi pravna sredstva u poreskom postupku; 
14) koristi i druga prava utvrđena ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.  
Poreski obveznik čija su prava iz stava 1. ovog člana povređena ima pravo na sudsku 
zaštitu. 
Ako sud utvrdi da su prava poreskog obveznika povređena, naknada pretrpljene štete i 
sudski troškovi padaju na teret budžeta Republike. 
 
Obaveze poreskog obveznika 
 

Član 25 
 
Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan je da: 
1) u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi i prijavi sve kasnije 
izmene podataka u prijavi; 
2) podnese poresku prijavu Poreskoj upravi na propisanom obrascu, u roku i na način 
uređen poreskim propisima; 
3) podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava, u skladu sa 
poreskim propisima; 
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4) vodi propisane poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja; 
5) u zakonskim rokovima tačno obračunava porez, kada je po zakonu dužan da to sam 
čini; 
6) plaća porez na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom;  
7) ne ometa i ne sprečava službena lica koja učestvuju u poreskom postupku u obavljanju 
zakonom utvrđene dužnosti; 
8) obavesti Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke, druge finansijske 
organizacije, poštanske štedionice ili druge organizacije koja obavlja platni promet (u 
daljem tekstu: banka) u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, Republici Crnoj Gori 
ili u inostranstvu - u roku od 15 dana od dana otvaranja, odnosno zatvaranja računa; 
9) bude prisutan tokom poreske kontrole; 
10) izvršava druge obaveze utvrđene ovim zakonom i drugim poreskim zakonima. 
 
Glava šesta 
 
IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA 
 
Poreski identifikacioni broj 
 

Član 26 
 
U cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, 
preduzetnicima i pravnim licima PIB. 
PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne 
prihode i zadržava se do prestanka statusa poreskog obveznika.  
PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u: 
1) akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog 
socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima 
teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; 
2) akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku; 
3) dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja; 
4) nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja;  
5) akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje 
registra i računa, u smislu čl. 29. i 30. ovog zakona. 
Ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, 
odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u 
roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za 
dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom 
obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze iz člana 25. tač. 1) i 3) ovog zakona, a 
primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih 
sredstava na računu obveznika.  
U slučaju iz stava 4. ovog člana, banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog 
obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja, osim u 
svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza. 
PIB su dužni da koriste i organi i organizacije koji, u skladu sa propisom, vode evidenciju 
o pravnim i fizičkim licima i na osnovu te evidencije izdaju javne isprave. 
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Ministar je ovlašćen da propiše i druge akte od značaja za poreski postupak u koje se 
unosi PIB. 
 
Opšte odredbe o registraciji 
 

Član 27 
 
Registracija poreskih obveznika vrši se kod Poreske uprave. 
PIB su dužni da imaju: 
1) rezidentno pravno lice;  
2) državni organ i organizacija, organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne 
samouprave, bez svojstva pravnog lica; 
3) rezidentni preduzetnik; 
4) rezidentno fizičko lice (osim rezidentnog preduzetnika) koje ostvaruje prihode ili 
poseduje imovinu koji podležu oporezivanju; 
5) stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica; 
6) nerezidentno pravno lice koje određuje punomoćnika u skladu sa odredbom člana 14. 
stav 2. ovog zakona; 
7) nerezidentno fizičko lice koje određuje punomoćnika u skladu sa odredbom člana 14. 
stav 2. ovog zakona. 
Postupak, način i rokovi određivanja PIB-a, sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra 
poreskih obveznika, kao i sadržaj i oblik prijave za registraciju i dokaza o izvršenoj 
registraciji uređuju se aktom ministra. 
 
Mesto i vreme registracije 
 

Član 28 
 
Rezidentno pravno lice i organ ili organizacija iz člana 27. stav 2. tačka 2) ovog zakona 
podnose prijavu za registraciju Poreskoj upravi prema mestu sedišta. 
Stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica podnosi prijavu za registraciju 
Poreskoj upravi prema mestu sedišta te stalne poslovne jedinice. 
Rezidentno fizičko lice i rezidentni preduzetnik podnose prijavu za registraciju Poreskoj 
upravi prema mestu prebivališta, odnosno sedišta radnje. 
Nerezidentno pravno lice i nerezidentno fizičko lice iz člana 27. stav 2. tač. 6) i 7) ovog 
zakona podnose prijavu za registraciju sedištu Poreske uprave. 
Pravna lica koja su, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstana u velike poreske 
obveznike (u daljem tekstu: veliki poreski obveznici), podnose prijavu za registraciju 
organizacionoj jedinici Poreske uprave koju odredi direktor Poreske uprave. 
Kriterijume za određivanje velikih poreskih obveznika, na osnovu kojih Poreska uprava 
vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika, kao i vrste poreza za koje 
organizaciona jedinica iz stava 5. ovog člana izvršava poslove iz nadležnosti Poreske 
uprave, na predlog direktora Poreske uprave, propisuje ministar. 
Pravno lice, stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica i preduzetnik, podnose 
prijavu za registraciju u roku od pet dana od dana upisa u sudski ili drugi registar. 
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Fizičko lice podnosi prijavu za registraciju u roku od pet dana od dana početka 
ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine, koji podležu oporezivanju. 
Po izvršenoj registraciji, Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku dokaz o izvršenoj 
registraciji.  
Ako poreski obveznik ne podnese prijavu za registraciju, Poreska uprava će po službenoj 
dužnosti dodeliti PIB, na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti. 
 
Obaveze organa i organizacija nadležnih za upis u registar  
 

Član 29 
 
Agencija za privredne registre dostavlja obaveštenje Poreskoj upravi o izvršenom upisu u 
Registar privrednih subjekata (osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta, 
statusne promene i promene oblika organizovanja tog subjekta, podaci o privrednom 
subjektu od značaja za pravni promet, podaci u vezi sa stečajnim postupkom i drugi 
podaci određeni zakonom), kao i o svakom drugom rešenju kojim se vrše promene 
osnivača, oblika organizovanja, naziva, delatnosti, visine osnovnog uloga i mesta sedišta, 
ili kojim se vrši bilo koja druga promena od značaja za utvrđivanje poreza. 
Sud, organ lokalne samouprave, advokatska komora, profesionalna udruženja, kao i drugi 
organ ili organizacija nadležni za upis u odgovarajući registar lica koja obavljaju 
određenu delatnost dužni su da, u roku od pet dana od dana izvršenog upisa, Poreskoj 
upravi dostave obaveštenje o upisu, poništavanju upisa i brisanju iz registra, kao i o 
svakom drugom rešenju kojim se vrši promena od značaja za utvrđivanje poreza.  
Organ koji vodi evidencije o mestu prebivališta, rođenju ili smrti fizičkog lica, dužan je 
da u roku od pet dana od dana prijave ili odjave prebivališta, rođenja ili smrti, odnosno 
proglašenja nestalog lica za umrlo, obavesti Poresku upravu o podacima od značaja za 
utvrđivanje poreza. 
Postupak, sadržaj i način dostavljanja obaveštenja iz st. 1-3. ovog člana bliže uređuje 
ministar. 
 
Obaveze banaka prilikom otvaranja računa 
 

Član 30 
 
Banka može otvoriti račun pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu, pod uslovom da, 
uz zahtev za otvaranje računa, podnesu dokaz o izvršenoj registraciji. 
Za otvaranje privremenog računa, koji se koristi u postupku osnivanja pravnog lica, 
dokaz o izvršenoj registraciji se ne traži.  
Banka dužna je da, radi povezivanja privremenog računa sa kasnije otvorenim računom 
iz stava 1. ovog člana, vodi evidenciju privremenih računa u elektronskoj formi, koju 
propisuje ministar. 
 
Glava sedma 
 
OSTALE OSNOVNE ODREDBE  
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Sekundarna poreska obaveza 
 

Član 31 
 
Sekundarna poreska obaveza nastaje kada je neko lice odgovorno za dospelu poresku 
obavezu drugog poreskog obveznika ili za dospelu sekundarnu poresku obavezu drugog 
poreskog obveznika. 
Sekundarna poreska obaveza odnosi se na: 
1) zakonske zastupnike koji su svesno ili bez dužne pažnje propustili da ispune svoju 
obavezu da realizuju plaćanje poreza za poreskog obveznika, iako je ovaj bio u 
mogućnosti da to uradi - za iznos neplaćenog poreza; 
2) lica koja doprinose ili pomažu u izbegavanju plaćanja poreza drugog lica - za poreski 
dug tog drugog lica čije je plaćanje izbegnuto; 
3) lica odgovorna za obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku - za iznos tog poreza po 
odbitku koji nije plaćen;  
4) fizičko lice koje je odgovorno lice u pravnom licu, koje obračunava i plaća porez po 
odbitku i propusti da uplati porez po odbitku - za iznos tog poreza po odbitku koji nije 
plaćen; 
5) lice koje je primilo novčana sredstva, stvari ili prava iz imovine poreskog obveznika (u 
daljem tekstu: imovina) putem transakcije bez naknade ili uz naknadu koja je niža od 
cene koja bi se mogla postići na tržištu, u periodu od tri godine pre dospelosti poreske 
obaveze koja nije plaćena za poreskog obveznika - za iznos neplaćenog poreza, a najviše 
do vrednosti primljene imovine, umanjene za iznos koji je to lice za nju platilo. 
Odredba iz stava 2. tačka 5) ovog člana primenjuje se u slučaju kada je lice primilo 
imovinu od poreskog obveznika - pravnog lica samo ako posredno ili neposredno učešće 
tog lica u kapitalu poreskog obveznika iznosi ili je iznosilo najmanje 10%. 
Ukoliko drukčije nije propisano, sekundarna poreska obaveza obuhvata kamatu i 
troškove prinudne naplate. 
 
Konverzija iznosa iz strane valute u dinar 
 

Član 32 
 
Transakcije u stranoj valuti iz kojih proizlazi oporezivanje konvertuju se u dinar: 
1) po zvaničnom kursu centralne emisione banke, na dan kada je transakcija obavljena; 
2) po tržišnom kursu zasnovanom na objavljenim podacima o odnosu strane valute i 
američkog dolara, na dan kada je transakcija obavljena, ako centralna emisiona banka ne 
raspolaže kursom te valute prema dinaru. 
Ministar bliže uređuje način utvrđivanja tržišnog kursa iz stava 1. tačka 2) ovog člana. 
 
Deo drugi 
 
OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU I PRVOSTEPENI POSTUPAK UTVRĐIVANJA I 
NAPLATE POREZA 
  
Glava prva 
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OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU 
 
Pokretanje poreskog postupka 
 

Član 33 
 
Poreski postupak pokreće Poreska uprava po službenoj dužnosti, a izuzetno po zahtevu 
stranke. 
Poreski postupak se pokreće kad Poreska uprava izvrši ma koju radnju u cilju vođenja 
postupka. 
Ako Poreska uprava po zahtevu stranke utvrdi da nema uslova za pokretanje poreskog 
postupka, u skladu sa zakonom, doneće o tome zaključak, protiv kojeg je žalba 
dopuštena. 
 
Poreski akt i poreski upravni akt 
 

Član 34 
 
Poreski akt je poresko rešenje, zaključak, nalog za poresku kontrolu, zapisnik o poreskoj 
kontroli i drugi akt kojim se pokreće, dopunjuje, menja ili dovršava neka radnja u 
poreskom postupku. 
Poreski upravni akt, kojim Poreska uprava rešava o pojedinačnim pravima i obavezama 
poreskog dužnika iz poreskopravnog odnosa, je poresko rešenje i zaključak. 
Protiv poreskog rešenja donetog u prvostepenom poreskom postupku dopuštena je žalba. 
Protiv zaključka dopuštena je žalba, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. 
 
Oblik i sadržaj poreskog akta 
 

Član 35 
 
Poreski upravni akt donosi se u pismenom obliku. 
Ostali poreski akti donose se u pismenom obliku kada je to propisano ovim zakonom ili 
na zahtev poreskog obveznika. 
Izuzetno, ovlašćeno lice Poreske uprave može doneti poreski akt, koji se donosi u 
pismenom obliku, u usmenom obliku i narediti njegovo izvršenje bez odlaganja, ako je 
ugrožen postupak naplate ili kontrole poreza. 
Usmeni poreski akt iz stava 3. ovog člana mora se izdati u pismenom obliku najkasnije u 
roku od tri dana od dana njegovog donošenja. 
 
Dostavljanje 
 

Član 36 
 
Poreski akti u pismenom obliku dostavljaju se na način uređen ovim zakonom. 
Poreski akti smatraju se dostavljenim kada se uruče poreskom obvezniku, njegovom 
zakonskom zastupniku, poreskom punomoćniku ili zastupniku po službenoj dužnosti. 
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Ako je poreski obveznik fizičko lice, odnosno preduzetnik, poreski akti smatraju se 
dostavljenim i kada se uruče punoletnom članu domaćinstva, u smislu zakona kojim se 
uređuje porez na dohodak građana, ili licu zaposlenom kod preduzetnika. 
Dostavljanje se, u smislu ovog zakona, smatra urednim i kada lica iz st. 2. i 3. ovog člana 
odbiju da prime ili potpišu poreske akte, ako lice koje je vršilo dostavljanje o tome sačini 
službenu belešku. 
Ako dostavljanje na način iz st. 2-4. ovog člana nije moglo biti izvršeno, smatraće se 
izvršenim kada se poreski akti pošalju preporučenom pošiljkom preko pošte ili 
elektronskim putem preko e-maila, na adresu poreskog obveznika unetu u prijavu za 
registraciju ili u poslednju poresku prijavu. 
Dostava izvršena na način iz stava 5. ovog člana smatra se izvršenom istekom trećeg 
dana od dana predaje poreskog akta pošti, odnosno danom navedenim u e-mail povratnici 
kod slanja poreskog akta elektronskim putem. 
 
Poslovne knjige i evidencije 
 

Član 37 
 
Poreski obveznici - pravna lica, stalne poslovne jedinice nerezidentnih pravnih lica i 
preduzetnici, dužni su da vode poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja, u skladu sa 
poreskim zakonom. 
Obaveza iz stava 1. ovog člana obuhvata i stalne poslovne jedinice rezidentnog poreskog 
obveznika u Republici Crnoj Gori i u inostranstvu. 
Poreski obveznik - pravno lice dužan je da, na zahtev Poreske uprave i u roku koji ona 
odredi, dostavi poslovne knjige i evidencije koje u inostranstvu, u Autonomnoj pokrajini 
Kosovo i Metohija ili u Republici Crnoj Gori vode lica nad kojima poreski obveznik ima 
kontrolu ili uticaj, koji mu omogućuju da obezbedi dostavu tih poslovnih knjiga i 
evidencija.  
Ako inostrani propisi, propisi Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ili Republike 
Crne Gore ne dozvoljavaju dostavljanje poslovnih knjiga i evidencija iz stava 3. ovog 
člana, poreski obveznik iz stava 3. ovog člana dužan je da dostavi overene prepise. 
Ako poslovne knjige i evidencije iz stava 3. ovog člana nisu vođene na srpskom jeziku, 
na zahtev Poreske uprave prilaže se i overeni prevod, čiji trošak snosi poreski obveznik. 
Poreski obveznik koji podatke obrađuje sredstvima za automatsku obradu podataka, 
dužan je da, na zahtev Poreske uprave, obezbedi izvod podataka na mediju koji Poreska 
uprava naznači, kao i da omogući Poreskoj upravi potpuni uvid u računovodstveni sistem 
kroz dokumentaciju, a kada je neophodno i kroz pristup hardveru i softveru. 
 
Glava druga 
 
PORESKA PRIJAVA 
 
Pojam poreske prijave 
 

Član 38 
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Poreska prijava predstavlja izveštaj poreskog obveznika Poreskoj upravi o ostvarenim 
prihodima, izvršenim rashodima, dobiti, imovini, prometu dobara i usluga i drugim 
transakcijama od značaja za utvrđivanje poreza.  
Poreska prijava podnosi se na obrascu, koji propisuje ministar, uz koji se prilažu 
odgovarajući dokazi.  
Poreski obveznik je dužan da lično potpiše poresku prijavu, osim ako je drukčije uređeno 
poreskim propisom. 
Kada je poreski obveznik dužan da lično potpiše poresku prijavu, potpis od strane 
poreskog punomoćnika, zakonskog zastupnika ili zastupnika po službenoj dužnosti, 
prihvata se samo ako je poreski obveznik sprečen da lično potpiše poresku prijavu iz 
razloga telesne ili duševne bolesti ili dužeg odsustva. 
Ako razlozi iz stava 4. ovog člana prestanu, Poreska uprava može zahtevati da poreski 
obveznik lično potpiše poresku prijavu. 
Ako je poresku prijavu, odnosno neki njen deo pripremio poreski savetnik, i on je 
obavezan da potpiše poresku prijavu, uz unošenje svog PIB-a.  
Poreska prijava se podnosi u roku propisanom poreskim zakonom Poreskoj upravi u 
mestu u kojem je podneta prijava za registraciju, osim ako je poreskim zakonom drukčije 
uređeno. 
Izuzetno od stava 7. ovog člana, veliki poreski obveznici podnose poresku prijavu 
organizacionoj jedinici Poreske uprave koju odredi direktor Poreske uprave, za sve vrste 
poreza za koje ta organizaciona jedinica izvršava poslove iz nadležnosti Poreske uprave. 
Poreska prijava podnosi se neposredno ili putem pošte, a može se poslati i elektronskim 
putem, na način koji propiše ministar.  
 
Produženje roka za podnošenje poreske prijave 
 

Član 39 
 
Poreska uprava može poreskom obvezniku, na njegov pismeni zahtev, podnet pre isteka 
roka za podnošenje poreske prijave, da odobri produženje roka podnošenja iz opravdanih 
razloga (bolest, odsustvovanje iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih 
razmera i sl.), dok ti razlozi ne prestanu, a najduže za šest meseci od dana isteka 
zakonskog roka za podnošenje prijave. 
O zahtevu za produženje roka za podnošenje poreske prijave rešava zaključkom Poreska 
uprava u mestu u kojem se podnosi poreska prijava, u roku od pet dana od dana prijema 
zahteva. 
Ako je istekao zakonski rok za podnošenje poreske prijave i zahtev iz stava 1. ovog člana 
je odbijen, poreska prijava se mora podneti u roku od pet dana od dana dostavljanja 
zaključka o odbijanju. 
Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana nije dozvoljena žalba. 
 
Izmenjena poreska prijava 
 

Član 40 
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Ako poreski obveznik u roku iz člana 114. stav 1. ovog zakona ustanovi da poreska 
prijava, koju je podneo Poreskoj upravi, sadrži grešku ili propust, dužan je da odmah, a 
najkasnije do isteka roka zastarelosti, podnese izmenjenu poresku prijavu, u kojoj su 
greška ili propust otklonjeni. 
Prvobitno podneta poreska prijava ne vraća se poreskom obvezniku. 
Ako poreski obveznik u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje poreske 
prijave podnese izmenjenu poresku prijavu, izmenjena poreska prijava smatraće se 
prvobitnom. 
Pod uslovom iz stava 3. ovog člana, smatraće se da greškom ili propustom u prvobitnoj 
poreskoj prijavi iz stava 2. ovog člana nije učinjeno krivično delo ili prekršaj iz ovog 
zakona. 
Izuzetno od st. 1. i 3. ovog člana, poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku 
prijavu od početka do pravosnažnog okončanja postupka poreske kontrole za kontrolisani 
poreski period. 
 
Poreska prijava za porez po odbitku 
 

Član 41 
 
Poreska prijava za porez po odbitku je izveštaj koji poreski platac, odnosno poreski 
posrednik, podnosi Poreskoj upravi, u kojem su sadržane informacije o obračunatom i 
plaćenom porezu po odbitku, sa nazivom i brojem uplatnog računa javnih prihoda na koji 
je taj porez uplaćen.  
Poreska prijava za porez po odbitku je: 
1) zbirna, kada sadrži informacije o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku od strane 
jednog poreskog placa za sve primaoce prihoda, odnosno od strane jednog poreskog 
posrednika za sve poreske obveznike, odnosno poreske place, koji kod njega imaju račun;  
2) pojedinačna, kada sadrži informacije o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku od 
strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda, odnosno od strane jednog 
poreskog posrednika za svakog poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, koji kod 
njega ima račun. 
Zbirna poreska prijava za porez po odbitku podnosi se Poreskoj upravi jednom mesečno, 
i to u roku od 5 dana po isteku meseca, posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom 
mesecu. 
Izuzetno od stava 3. ovog člana, zbirnu poresku prijavu za porez po odbitku veliki 
poreski obveznici podnose Poreskoj upravi istog dana kada je izvršena isplata, a 
najkasnije u roku od dva dana od dana isplate prihoda koji se oporezuje po odbitku. 
Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku za svakog poreskog obveznika, odnosno 
poreskog placa, označena njihovim PIB-om, podnosi se Poreskoj upravi jednom godišnje, 
najkasnije do 31. januara za prethodnu godinu. 
Poreski platac, odnosno poreski posrednik iz stava 1. ovog člana dužan je da licu iz čijeg 
je prihoda, odnosno sredstava, naplaćen porez po odbitku, po isteku godine, a najkasnije 
do 31. januara, izda potvrdu o plaćenim porezima po odbitku, u koju se unose podaci o 
bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i po odbitku plaćenim 
javnim prihodima. 
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Obrazac poreske prijave iz stava 2. ovog člana i obrazac potvrde iz stava 6. ovog člana, 
propisuje ministar. 
Ministar može propisati da se poreska prijava iz stava 2. ovog člana podnosi u 
elektronskoj formi. 
 
Informativna poreska prijava 
 

Član 42 
 
Informativna poreska prijava je izveštaj koji sadrži podatke od posebnog značaja za 
fiskalni interes Republike. 
Podatke iz stava 1. ovog člana, lica koja su dužna da dostavljaju podatke, kao i način i 
rokove podnošenja informativne poreske prijave, utvrđuje ministar. 
 
Glava treća 
 
UTVRĐIVANJE ČINJENICA 
 
Izvođenje i ocena dokaza 
 

Član 43 
 
Činjenice u poreskom postupku utvrđuju se na osnovu dokaza. 
Kao dokaz u poreskom postupku mogu se upotrebiti poreska prijava, poreski bilans, 
poslovne knjige i evidencije, računovodstveni iskazi, poslovna dokumentacija i druge 
isprave i informacije kojima raspolaže Poreska uprava, prikupljene od poreskog 
obveznika ili trećih lica, iskaz svedoka, nalaz veštaka, uviđaj i svako drugo sredstvo 
kojim se činjenice mogu utvrditi. 
Utvrđivanje činjenica u postupku poreske kontrole vrši se i prema odredbama čl. 116-
139. ovog zakona. 
 
Dostavljanje na uvid i proveru isprava 
 

Član 44 
 
Poreska uprava može zahtevati od poreskog obveznika i trećih lica da, u roku koji ona 
odredi, dostave na uvid i proveru poslovne knjige i evidencije, računovodstvene iskaze, 
poslovnu dokumentaciju i druge isprave i dokaze, radi utvrđivanja činjeničnog stanja. 
Poreska uprava odlučuje da li će se isprave iz stava 1. ovog člana dostaviti na uvid i 
proveru u njenim službenim prostorijama, odnosno elektronskim putem, ili će se uvid i 
provera obaviti kod lica koje je dužno da ih dostavi. 
 
Davanje informacija 
 

Član 45 
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Poreski obveznik i druga lica dužni su da, na zahtev Poreske uprave i u roku koji ona 
odredi, pruže sve raspoložive informacije, neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja 
od značaja za oporezivanje. 
U zahtevu za davanje informacija navodi se na koga se i na šta se one odnose. 
Zahtev za davanje informacija Poreska uprava je, na traženje poreskog obveznika, 
odnosno drugog lica iz stava 1. ovog člana, dužna da dostavi u pismenom obliku. 
Poreski obveznik i drugo lice iz stava 1. ovog člana dužni su da daju informacije u 
pismenom obliku. 
Izuzetno, Poreska uprava će narediti licu dužnom da ispuni obavezu iz stava 1. ovog 
člana da to učini usmeno, na službenom mestu, ako informacija nije data kada je 
zahtevana ili je data u pismenom obliku, a nije razjasnila činjenično stanje. 
O usmenoj informaciji, datoj na službenom mestu, sastavlja se zapisnik. 
Zapisnik iz stava 6. ovog člana sadrži imena prisutnih lica, mesto, datum i sadržinu 
informacije, a potpisuju ga službeno lice Poreske uprave i lice koje je dalo informaciju. 
Licu koje je dalo usmenu informaciju izdaje se, na lični zahtev, kopija zapisnika. 
 
Uskraćivanje informacija 
 

Član 46 
 
Informacije o činjenicama od značaja za oporezivanje mogu uskratiti: 
1) članovi porodice poreskog obveznika, u smislu zakona kojim se uređuje porez na 
dohodak građana; 
2) sveštenik, advokat, poreski savetnik, revizor i lekar, o onome što im je poreski 
obveznik poverio ili su u tom svojstvu saznali, a odnosi se na poresku obavezu poreskog 
obveznika. 
Informacije o činjenicama od značaja za oporezivanje mogu uskratiti i pomoćnici lica iz 
stava 1. tačka 2) ovog člana, kao i lica koja učestvuju u profesionalnoj delatnosti radi 
pripreme za zvanje.  
O pravu na uskraćivanje informacija odlučuju lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana. 
 
Uskraćivanje davanja stručnog mišljenja i predočavanja isprava 
 

Član 47 
 
Slučajevi i uslovi pod kojima se može uskratiti davanje informacija, u skladu sa ovim 
zakonom, odnose se i na uskraćivanje stručnih mišljenja i predočavanje isprava ili stvari. 
Lice koje u ime poreskog obveznika čuva isprave, poslovne knjige, ostale evidencije i 
druge stvari, ne može uskratiti njihovo predočavanje, ako bi poreski obveznik bio dužan 
da ih predoči da ih sam čuva. 
 
Veštačenje 
 

Član 48 
 
Poreska uprava odlučuje o potrebi veštačenja. 
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Ako ne postoji opasnost od odlaganja, Poreska uprava će obavestiti stranke u poreskom 
postupku o licu koje će imenovati za veštaka. 
Veštaci se imenuju iz reda poreskih savetnika a, po potrebi, iz reda sudskih veštaka 
odgovarajuće struke. 
Za veštaka u određenom poreskom postupku ne može biti imenovano lice koje je, u 
skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno zakonom kojim 
se uređuje porez na dobit preduzeća, povezano sa poreskim obveznikom. 
Stranke u poreskom postupku mogu tražiti izuzeće veštaka ako postoji opravdana sumnja 
u njegovu nepristrasnost ili ako bi zbog njegovog veštačenja moglo doći do povrede 
poslovne tajne ili štete za poslovnu delatnost stranke. 
Obrazložen zahtev za izuzeće veštaka podnosi se Poreskoj upravi u roku od tri dana od 
dana prijema obaveštenja o imenovanju veštaka. 
O izuzeću odlučuje rukovodilac organizacione jedinice Poreske uprave koja je imenovala 
veštaka. 
O veštačenju se sastavlja nalaz u pismenom obliku. 
Veštak može biti pozvan da usmeno obrazloži svoj nalaz. 
Nalaz veštaka prilaže se spisu. 
 
Uviđaj 
 

Član 49 
 
Uviđaj se obavlja kada je za utvrđivanje ili razjašnjenje činjenica od značaja za 
oporezivanje potrebno neposredno opažanje službenog lica Poreske uprave.  
Poreski obveznik može prisustvovati uviđaju. 
Uviđaj se obavlja bez prisustva poreskog obveznika, ako bi odlaganje uviđaja moglo da 
ugrozi utvrđivanje činjenica ili bi za posledicu imalo uništenje dokaza od značaja za 
oporezivanje. 
Uviđaj se može obaviti i uz učestvovanje veštaka. 
Nalazi utvrđeni uviđajem unose se u zapisnik o obavljenom uviđaju, koji potpisuju 
učesnici. 
U zapisnik iz stava 5. ovog člana obavezno se unose i primedbe poreskog obveznika, 
odnosno drugog poreskog dužnika, kao i razlozi odbijanja potpisivanja zapisnika. 
Zapisnik o uviđaju prilaže se spisu. 
 
Ulazak na zemljište i u prostorije 
 

Član 50 
 
Vlasnik ili držalac stvari, prostorija ili zemljišta koje je predmet uviđaja, kao i vlasnik ili 
držalac prostorija ili zemljišta, na kojima se nalaze predmeti uviđaja, odnosno kroz koje 
je ili preko kojih je potrebno preći, dužan je da omogući da se obavi uviđaj i druge radnje 
u poreskom postupku, u skladu sa odredbom člana 125. ovog zakona. 
 
Dokazivanje u poreskom postupku 
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Član 51 

 
U poreskom postupku teret dokaza snosi: 
1) Poreska uprava - za činjenice na kojima se zasniva postojanje poreske obaveze; 
2) poreski obveznik - za činjenice od uticaja na smanjenje ili ukidanje poreza. 
Stav 1. tačka 1) ovog člana ne odnosi se na postupak uređen čl. 58-60. ovog zakona. 
Sumnja koja proistekne zbog uskraćivanja informacija, odnosno nedostavljanja dokaza 
od strane poreskog obveznika koji je, u skladu sa ovim zakonom, dužan da ih dostavi 
Poreskoj upravi, može u postupku utvrđivanja poreske obaveze biti na njegovu štetu. 
 
Dokazivanje da se stvar drži u svojstvu založnog poverioca 
 

Član 52 
 
Ko tvrdi da prava koja glase na njegovo ime ili stvari koje se nalaze u njegovoj državini 
poseduje ili drži samo kao zastupnik drugog lica, založni poverilac ili fiducijar, dužan je 
da u poreskom postupku dokaže ko je vlasnik tih prava, odnosno stvari ili će se smatrati 
da su njegovo vlasništvo. 
 
Povraćaj u pređašnje stanje 
 

Član 53 
 
Ako je poreski obveznik iz opravdanih razloga propustio da izvrši neku radnju u 
zakonskom roku ili u roku koji je odredila Poreska uprava i zbog propuštanja trpi 
posledicu, na njegov zahtev dozvoliće se povraćaj u pređašnje stanje.  
Propuštanje roka od strane poreskog zastupnika ide na teret poreskog obveznika. 
Zahtev za povraćaj u pređašnje stanje podnosi se u roku od osam dana od dana kada je 
prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, odnosno od dana kada je poreski 
obveznik saznao za uzrok. 
Razlozi kojima se obrazlaže zahtev iz stava 3. ovog člana moraju biti opravdani. 
O zahtevu za povraćaj u pređašnje stanje Poreska uprava odlučuje zaključkom. 
Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana nije dopuštena žalba, osim ako je zahtev za 
povraćaj u pređašnje stanje podnet zbog propuštenog roka za žalbu na poresko rešenje. 
Po proteku roka od tri meseca od propuštenog roka, poreski obveznik ne može da 
podnese zahtev za povraćaj u pređašnje stanje. 
Izuzetno od odredbe stava 7. ovog člana, poreski obveznik može podneti zahtev za 
povraćaj u pređašnje stanje i izvršiti propuštenu radnju i po proteku tri meseca od 
propuštenog roka, ako zahtev nije mogao da podnese blagovremeno zbog više sile. 
 
Glava četvrta 
 
UTVRĐIVANJE POREZA 
 
Pojam utvrđivanja poreza 
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Član 54 

 
Utvrđivanje poreza je delatnost Poreske uprave, odnosno poreskog obveznika, koja se 
sastoji u izdavanju upravnih akata, odnosno u preduzimanju zakonom propisanih radnji, 
kojima se ustanovljava postojanje pojedinačne poreske obaveze i određuju poreski 
obveznik, poreska osnovica i iznos poreske obaveze. 
Utvrđivanje poreza obavlja:  
1) sam poreski obveznik (samooporezivanje); 
2) Poreska uprava, donošenjem poreskog rešenja, i to: 
(1) u postupku poreske kontrole - ako poreski obveznik, suprotno zakonu, ne obavi 
utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno; 
(2) u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje ili 
kada je zakonom propisano da se, uprkos samooporezivanju, poresko rešenje mora 
doneti. 
Poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz stava 2. tačka 2) ovog člana, pored elemenata 
uređenih zakonom, sadrži nalog poreskom obvezniku da porez plati u propisanom roku. 
Odredbe o utvrđivanju poreza primenjuju se i na utvrđivanje sporednih poreskih davanja, 
osim ako je ovim zakonom drukčije propisano. 
 
Način donošenja poreskog rešenja o utvrđivanju poreza 
 

Član 55 
 
Poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ovog 
zakona Poreska uprava donosi na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija 
poreskog obveznika, i činjeničnog stanja utvrđenog u postupku kontrole, u skladu sa 
odredbom člana 122. stav 4. i člana 129. ovog zakona.  
Poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog 
zakona Poreska uprava donosi na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, 
podataka iz poreske prijave, odnosno izmenjene poreske prijave a, po potrebi, i na osnovu 
podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika. 
Ako Poreska uprava rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana ne može da donese na osnovu 
podataka iz poslovnih knjiga i evidencija, odnosno iz poreske prijave, odnosno ako 
poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, doneće ga na osnovu procene poreske 
osnovice, na način uređen u čl. 58-60. ovog zakona. 
 
Nedonošenje rešenja o utvrđivanju poreza u slučaju revalorizacije poreske obaveze 
 

Član 56 
 
Izuzetno, na predlog Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), Narodna skupština 
Republike Srbije može odlučiti da se za pojedine vrste poreza utvrđeni iznosi iz 
prethodne godine za tekuću godinu zadrže na istom nivou ili revalorizuju na višem ili 
nižem nivou, primenom odgovarajuće formule, u skladu sa propisom. 
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Na način iz stava 1. ovog člana, na predlog izvršnog odbora, može postupiti i skupština 
jedinice lokalne samouprave, u vezi javnog prihoda za čije je uvođenje zakonom 
ovlašćena. 
U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, Poreska uprava ne donosi rešenje o utvrđivanju poreza, 
već javnim oglasom obaveštava poreske obveznike o indeksu revalorizacije i danu kada, 
u skladu sa zakonom, porez dospeva i evidentira revalorizovane iznose, u skladu s 
odredbom člana 62 ovog zakona. 
 
Slučaj neisplativosti donošenja poreskog rešenja 
 

Član 57 
 
U slučaju kada je porez pogrešno utvrđen u manjem iznosu, neće se donositi novo 
poresko rešenje ako bi povećani iznos poreza bio nesrazmeran troškovima postupka 
izmene rešenja. 
 
Procena poreske osnovice u kontroli poreskog obveznika i metodom parifikacije 
 

Član 58 
 
Ako se poreska osnovica utvrđuje procenom, Poreska uprava polazi od: 
1) raspoložive uredne poslovne dokumentacije, ako ona postoji, a nije proknjižena; 
2) raspoložive uredne poslovne dokumentacije o poslovanju u određenom periodu 
kraćem od perioda oporezivanja (dnevnom, nedeljnom ili mesečnom) tako što se na 
osnovu podataka o tom delu poslovanja procenjuje poreska osnovica za period za koji se 
utvrđuje porez; 
3) podataka i činjenica o ostvarenom prometu (dnevnom, nedeljnom ili mesečnom) 
utvrđenom uviđajem ili kontrolom, tako što se na osnovu tih podataka i činjenica 
procenjuje poreska osnovica za period za koji se utvrđuje porez; 
4) upoređivanja sa podacima drugih poreskih obveznika koji obavljaju istu ili sličnu 
delatnost na istoj ili sličnoj lokaciji, pod približno jednakim uslovima (parifikacija); 
5) ostalih relevantnih podataka i činjenica. 
 
Unakrsna procena poreske osnovice 
 

Član 59 
 
Osnovica poreza na dohodak građana može se procenom utvrditi i kao razlika između 
vrednosti neto imovine na kraju i na početku kalendarske godine, uvećane za procenjene 
izdatke za privatne potrebe, s jedne i prijavljenog dohotka, s druge strane (u daljem 
tekstu: unakrsna procena). 
Ukoliko poreski obveznik, odnosno drugo lice ističe da su određena imovina, odnosno 
sredstva stečena nasleđem, poklonom ili na drugi zakonit besteretan način, dužni su da o 
tome pruže odgovarajuće materijalne dokaze. 
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Poreska osnovica utvrđena na način iz stava 1. ovog člana (neprijavljeni prihod) 
oporezuje se kao drugi prihod, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak 
građana, bez priznavanja normiranih troškova. 
 
Izbor metode procene poreske osnovice 
 

Član 60 
 
Poreska uprava odlučuje koja će merila iz čl. 58. i 59. ovog zakona koristiti za procenu 
poreske osnovice.  
Ministar bliže uređuje način i postupak procene poreske osnovice. 
 
Indicijarna metoda za utvrđivanje minimalnog poreza na dohodak građana 
 

Član 61 
 
Porez na dohodak građana ne može biti manji od iznosa izračunatog na osnovu formule  
po kojoj se određeni indeksi primenjuju na faktore koji predstavljaju indicije luksuznog 
životnog stila poreskog obveznika. 
Vlada, na predlog ministra, bliže uređuje primenu metode iz stava 1 ovog člana. 
 
Evidentiranje iznosa poreske obaveze 
 

Član 62 
 
Ako je porez utvrđen na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava evidentira 
iznos poreske obaveze za svakog poreskog obveznika.  
Poreska uprava obavlja evidentiranje iznosa utvrđenog poreza: 
1) po prijemu poreske prijave, odnosno izmenjene poreske prijave; 
2) po dostavi poreskom obvezniku rešenja o utvrđivanju poreza u slučaju: 
(1) kada je izvršeno usklađivanje iznosa poreske obaveze iskazane u nepotpunoj ili 
netačno popunjenoj poreskoj prijavi; 
(2) kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje ili kada je zakonom 
propisano da se, i pored samooporezivanja, poresko rešenje mora doneti; 
3) danom određenim javnim oglasom iz člana 56. stav 3. ovog zakona. 
 
Privremeno utvrđivanje poreza 
 

Član 63 
 
Ako Poreska uprava, do isteka zakonskog roka za donošenje poreskog rešenja, ne može 
da utvrdi porez na osnovu potpuno utvrđenog činjeničnog stanja doneće privremeno 
poresko rešenje, na osnovu do tada utvrđenog činjeničnog stanja. 
Rešenje kojim se konačno utvrđuje porez ukida rešenje iz stava 1. ovog člana. 
Krajnji rok za donošenje rešenja kojim se konačno utvrđuje porez je tri godine od dana 
donošenja privremenog rešenja. 
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Glava peta 
 
NAPLATA POREZA 
 
Poglavlje prvo 
 
OPŠTE O NAPLATI POREZA 
 
Vrste naplate poreza 
 

Član 64 
 
Naplata poreza je, u smislu ovog zakona, redovna ili prinudna. 
Redovna naplata poreza vrši se o dospelosti poreske obaveze. 
Prinudna naplata preduzima se kad dospela poreska obaveza nije namirena do isteka roka 
iz stava 2. ovog člana. 
Odredbe o naplati poreza primenjuju se i na naplatu sporednih poreskih davanja, osim 
ako je ovim zakonom drukčije propisano. 
Dospelost 

Član 65 
Porez utvrđen na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku 
propisanom zakonom. 
Obaveza plaćanja novčane kazne dospeva u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti 
rešenja o izricanju novčane kazne. 
Pravo poreskog obveznika ili drugog lica na povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza 
i na poresku refakciju dospeva istekom roka iz člana 75. st. 4. i 5. ovog zakona. 
 
Privremene mere obezbeđenja naplate poreza 
 

Član 66 
 
Radi obezbeđenja naplate poreza koji nije dospeo za naplatu ili koji nije utvrđen, ali je 
pokrenut postupak utvrđivanja ili kontrole, a postoji opasnost da poreski obveznik 
osujeti, onemogući, odnosno učini neefikasnom njegovu naplatu, Poreska uprava može 
rešenjem ustanoviti privremene mere za obezbeđenje naplate. 
Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i obrazloženje zbog čega Poreska uprava smatra da 
postoji opasnost da poreski obveznik osujeti, odnosno onemogući naplatu nedospelog 
poreza, a postaje izvršno danom dostavljanja poreskom obvezniku. 
Privremene mere su, u smislu ovog zakona, založna prava na pokretnim stvarima, 
nepokretnostima, novčanim sredstvima i potraživanjima poreskog dužnika. 
Postupak ustanovljavanja i prestanka založnih prava iz stava 3. ovog člana sprovodi se 
shodnom primenom čl. 87. i 91. ovog zakona. 
Privremene mere traju do naplate poreza radi čijeg su obezbeđenja ustanovljene ili do 
momenta kada poreski obveznik pruži odgovarajuće obezbeđenje poreske obaveze, u 
smislu člana 74. stav 2. ovog zakona. 
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Izuzetno od stava 5. ovog člana, privremena mera iz člana 87. stav 1. tačka 3) ovog 
zakona traje do momenta dostavljanja rešenja o prinudnoj naplati poreza iz novčanih 
sredstava na računima poreskog obveznika organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu. 
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana poreski obveznik može izjaviti žalbu.  
Žalba iz stava 7. ovog člana ne odlaže izvršenje. 
 
Poglavlje drugo 
 
REDOVNA NAPLATA POREZA 
 
Oblici redovne naplate poreza 
 

Član 67 
 
Naplata poreza vrši se, po pravilu, plaćanjem novčanog iznosa o dospelosti poreza na 
propisane uplatne račune javnih prihoda, u rokovima propisanim zakonom. 
Ministar može propisati plaćanje pojedinih poreza preko poreske blagajne. 
Porez se može platiti i kupovinom vrednosnog papira (taksene marke, doplatne poštanske 
marke, fiskalne akcizne markice i sl.) u slučajevima propisanim zakonom. 
Izuzetno od odredbi st. 1-3. ovog člana, poreska obaveza se može namiriti: 
1) putem kompenzacije, na način i pod uslovima koje, u skladu sa poreskim zakonom, 
bliže uređuje ministar; 
2) (brisana); 
3) konverzijom potraživanja po osnovu poreza u trajni ulog Republike u kapitalu 
poreskog obveznika u postupku privatizacije, na način i pod uslovima koje propiše Vlada.  
 
Dan plaćanja poreza 
 

Član 68 
 
Dan plaćanja poreza je dan kada je:  
1) poreski obveznik izdao banci nalog za plaćanje (u daljem tekstu: poreski nalog) da sa 
njegovog računa prenese na propisani uplatni račun javnih prihoda određeni iznos 
sredstava, pod uslovom da na računu poreskog obveznika postoji dovoljno sredstava; 
2) dugovani iznos uplaćen banci, sa nalogom da izvrši uplatu na propisani uplatni račun 
javnih prihoda; 
3) dugovani iznos uplaćen na poreskoj blagajni; 
4) na propisani način poništen, odnosno kupljen vrednosni papir iz člana 67. stav 3. ovog 
zakona; 
5) zaplenjeni novac i prihod od prodaje pokretnih stvari i nepokretnosti uplaćen na 
odgovarajući račun javnih prihoda; 
6) doneto rešenje Poreske uprave o prenosu stvari u svojinu Republike u skladu sa 
članom 104. stav 17. ovog zakona; 
7) doneto rešenje Poreske uprave o prenosu nepokretnosti u svojinu Republike u skladu 
sa članom 110. stav 5. ovog zakona; 
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8) iznos ostvaren prodajom pokretnih stvari i nepokretnosti u postupku prinudne naplate 
poreza i sporednih poreskih davanja uplaćen na propisani uplatni račun javnih prihoda.  
Ako je porez plaćen gotovinski na neki drugi način (čekom, kreditnom karticom i sl.), 
dan plaćanja je dan kada je novac uplaćen na uplatni račun javnih prihoda, osim ukoliko 
ministar drukčije propiše. 
Danom namirenja poreske obaveze putem kompenzacije smatra se dan kada je dokument 
o kompenzaciji realizovan kod banke. 
Danom namirenja poreske obaveze putem konverzije poreskog potraživanja u trajni ulog 
Republike u kapitalu poreskog obveznika smatra se dan kada je Vlada donela akt o 
konverziji. 
 
Izvršenje poreskog naloga 
 

Član 69 
 
Poreski obveznik koji plaćanje vrši poreskim nalogom dužan je da obezbedi na svom 
računu sredstva za plaćanje dospelih poreza i sporednih poreskih davanja. 
Za izvršenje poreskog naloga koriste se sredstva poreskog obveznika sa svih njegovih 
računa otvorenih kod banaka, ako sredstva nisu izuzeta zbog posebnog režima zaloge, u 
skladu sa ovim zakonom, odnosno iz razloga propisanih zakonom kojim se uređuje platni 
promet.  
Kada su na računu poreskog obveznika obezbeđena sredstva, banka izvršava poreski 
nalog do kraja radnog dana, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema naloga. 
Ako banka ne izvrši uplatu na propisani uplatni račun javnih prihoda u roku iz stava 3. 
ovog člana, a na računu poreskog obveznika je bilo raspoloživih sredstava posledice 
neplaćanja poreza o dospelosti padaju na teret banke.  
 
Redosled namirenja 
 

Član 70 
 
Poreski obveznik određuje prilikom uplate vrstu dospelih poreza koje plaća. 
Raspored uplaćenog iznosa vrši se po sledećem redosledu: 
1) troškovi naplate; 
2) kazna; 
3) kamata; 
4) iznos glavne poreske obaveze. 
Ako poreski obveznik duguje plaćanje više vrsta poreza, a uplaćeni iznos nije dovoljan za 
plaćanje ukupnog poreskog duga, pojedine vrste poreza naplaćuju se po redosledu 
njihovog dospevanja. 
Kod poreza iz stava 3. ovog člana koji dospevaju istovremeno, naplata se vrši srazmerno 
učešću pojedinog poreza u ukupno dospelom poreskom dugu. 
Ako je iznos uplate po osnovu poreza veći od dugovanog iznosa, iznos preplate se koristi 
za namirenje obaveza po istom osnovu koje kasnije dospevaju. 
U slučaju iz stava 5. ovog člana, na zahtev poreskog obveznika, vrši se povraćaj ili se 
namiruju dospele obaveze po drugom osnovu. 
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Opomena za plaćanje poreza 
 

Član 71 
 
Poreska uprava će poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti 
platio porez, odnosno sporedno poresko davanje osim u slučaju iz člana 74. stav 5. tačka 
1) ovog zakona, poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih 
davanja dospelih za naplatu, kojom mu nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije 
u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana 
izdavanja opomene do dana uplate dospelog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja.  
Opomena iz stava 1. ovog člana sadrži i pouku poreskom obvezniku da u roku od pet 
dana može sa Poreskom upravom da raspravi sporna pitanja u vezi vrste i iznosa poreza, 
odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu. 
Opomena iz stava 1. ovog člana dostavlja se na način iz člana 36. ovog zakona, a u cilju 
efikasnosti šalje se, kada je moguće, i e-mailom, telefaksom, telefonom ili po kuriru. 
Ako se opomena za plaćanje poreza šalje telefonom, službeno lice Poreske uprave o tome 
sastavlja službenu belešku i ulaže je u spise predmeta. 
 
Ustanovljavanje zaloge pre prinudne naplate poreza  
 

Član 72 
 
Poreska uprava može, odmah po dospelosti poreza, upisati založno pravo u registre 
založnih prava iz člana 87. stav 5. ovog zakona. 
 
Odlaganje plaćanja poreskog duga 
 

Član 73 
 
Poreska uprava može, na zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti 
plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti: 
1) za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje; 
2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku. 
Uslove iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Vlada. 
O odlaganju plaćanja poreskog duga, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, na 
osnovu pismenog i obrazloženog zahteva poreskog obveznika i pismenog predloga 
rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, 
odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika, odlučuje ministar ili lice koje on ovlasti. 
Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje 
poreskog duga na rate, ali najduže do 12 meseci.  
Odluka iz stava 3. ovog člana mora da sadrži obrazložene razloge zbog kojih se odlaganje 
odobrava. 
Odlaganje plaćanja poreskog duga vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske 
uprave i poreskog obveznika, odnosno rešenjem Poreske uprave. 
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Izuzetno, ako podnosilac zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga, koji ne ispunjava 
uslove iz st. 1. i 2. ovog člana, kao sredstvo obezbeđenja naplate ponudi menicu avaliranu 
od strane poslovne banke, na iznos koji ne može biti manji od visine poreskog duga čije 
se plaćanje odlaže, ministar ili lice koje on ovlasti, može odlučiti da se poreskom 
obvezniku odobri odlaganje plaćanja poreskog duga na način iz stava 4. ovog člana. 
 
Obezbeđenje naplate poreskog duga 
 

Član 74 
 
U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja poreskog duga iz člana 73. stav 3. ovog 
zakona, od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja 
ne mogu biti manja od visine poreskog duga čije se plaćanje odlaže. 
Sredstva obezbeđenja naplate iz stava 1. ovog člana su: 
1) hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika; 
2) zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika; 
3) neopoziva bankarska garancija; 
4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine čija vrednost ne može biti manja od 150% 
visine poreskog duga čija se naplata obezbeđuje; 
5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se 
ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti; 
6) menica avalirana od strane poslovne banke. 
Ako poreski obveznik ne može da pruži obezbeđenje za celokupan iznos poreskog duga, 
dužan je da, u postupku iz člana 73. stav 3. ovog zakona, pruži obezbeđenje do iznosa 
koji njegova finansijska situacija dopušta.  
U slučaju iz stava 3. ovog člana, poreski obveznik će pružiti raspoloživa sredstva 
obezbeđenja i dokaze o budućim prihodima dovoljnim da pokriju naplatu poreskog duga. 
Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju 
plaćanja poreskog duga, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, 
odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti 
naplate, naplatiti:  
1) iz sredstava obezbeđenja;  
2) u postupku prinudne naplate nad poreskim obveznikom. 
Ako se dospeli, a neplaćeni poreski dug u slučaju iz stava 5. ovog člana, naplaćuje iz 
sredstava obezbeđenja, Poreska uprava ne donosi rešenje o prinudnoj naplati, već samo 
obaveštava poreskog obveznika da će pristupiti prinudnoj naplati dospelog, a neplaćenog 
duga iz datih sredstava obezbeđenja naplate u skladu sa zakonom. 
Poreski obveznik za koga je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, 
odnosno ukinula rešenje iz stava 5. ovog člana, nema pravo da ponovo podnese zahtev za 
odlaganje plaćanja tog poreskog duga. 
Poglavlje treće 
 
 
KAMATA 
 
Opšte odredbe o kamati 
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Član 75 

 
Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunava se i 
plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi centralne emisione banke 
uvećanoj za 15 procentnih poena, primenom komforne metode obračuna. 
Na dugovani porez i sporedna poreska davanja kamata se obračunava počev od narednog 
dana od dana dospelosti. 
Ako se u toku kontrole utvrdi razlika poreske obaveze, kamata se obračunava od dana 
kada je poresku obavezu poreski obveznik bio dužan da plati. 
Na iznos više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja kamata se obračunava po 
isteku roka od 30 dana od dana prijema zahteva za povraćaj. 
Ako je osnov za povraćaj poništeno, izmenjeno ili ukinuto rešenje ili drugi akt o 
zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza. 
Kamata na poreski dug čija je naplata odložena 
 

Član 76 
 
Ako je, u skladu sa odredbom člana 73. ovog zakona, plaćanje poreskog duga odloženo, 
odnosno ako je naplata poreskog duga privremeno odložena zbog obustave izvršenja 
konačnog poreskog akta (u toku upravnog spora i sl.), kamata se obračunava i za vreme 
dok traje odlaganje, odnosno obustava, po stopi iz člana 75. stav 1. ovog zakona.  
Poglavlje četvrto  
 
PRINUDNA NAPLATA POREZA 
  
I OPŠTE O PRINUDNOJ NAPLATI POREZA 
 
Početak postupka prinudne naplate poreza 
 

Član 77 
 
Poreska uprava počinje postupak prinudne naplate poreza, odnosno sporednih poreskih 
davanja, donošenjem rešenja o prinudnoj naplati poreza ako poreski obveznik nije platio 
porez, odnosno sporedno poresko davanje u roku iz člana 71. stav 1. ovog zakona. 
U rešenju iz stava 1. ovog člana navodi se osnov poreskog duga, njegov preostali 
neplaćeni iznos iz opomene iz člana 71. ovog zakona dostavljene poreskom obvezniku, sa 
obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana donošenja rešenja, a poreski 
obveznik se obaveštava o svojim pravima u postupku prinudne naplate. 
Rešenje o prinudnoj naplati poreza postaje izvršno danom dostavljanja. 
Protiv rešenja o prinudnoj naplati poreza može se izjaviti žalba u roku od osam dana od 
dana dostavljanja rešenja. 
Poreska uprava neće doneti rešenje o prinudnoj naplati poreza ako je zahtev za odlaganje 
plaćanja poreza iz člana 73. ovog zakona podnet u roku iz člana 71. stav 1. ovog zakona - 
dok se ne odluči po tom zahtevu. 
Pravne posledice početka postupka prinudne naplate poreza 
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Član 78 

 
Pokretanje postupka prinudne naplate poreza ima za posledicu: 
1) naplatu iz celokupne imovine poreskog obveznika, osim iz dela određenog u članu 82. 
ovog zakona;  
2) plaćanje troškova iz člana 83. ovog zakona. 
Prekid postupka prinudne naplate poreza 
 

Član 79 
 
Postupak prinudne naplate prekida se: 
1) ako Poreska uprava pokrene stečajni postupak protiv poreskog obveznika u smislu 
člana 112. ovog zakona; 
2) ako Poreska uprava odobri odlaganje plaćanja poreza iz člana 73. ovog zakona; 
3) ako se utvrdi postojanje greške kod obračuna poreske obaveze koja ima za rezultat 
znatno niži porez, do ispravke utvrđivanja; 
4) u slučaju iz člana 147. stav 2. ovog zakona. 
Postupak prinudne naplate može se prekinuti ako, po isteku roka iz člana 71. stav 1 .ovog 
zakona, poreski obveznik podnese zahtev za odlaganje naplate, pod uslovima iz čl. 73. i 
74. ovog zakona. 
U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, Poreska uprava donosi zaključak o prekidu postupka 
prinudne naplate, koji se dostavlja i organizaciji koja sprovodi prinudnu naplatu sa 
računa. 
Prekid iz st. 1. i 2. ovog člana ne utiče na založno pravo, ni na posebnu taksu iz člana 83. 
stav 1. ovog zakona. 
 
Obustava postupka prinudne naplate 
 

Član 80 
 
Postupak prinudne naplate obustavlja se: 
1) ako je poreska obaveza poništena; 
2) ako poreski obveznik naknadno plati dugovanu obavezu, uključujući nastale troškove i 
posebnu taksu iz člana 83. stav 1. ovog zakona. 
U slučaju iz stava 1. ovog člana založno pravo prestaje, u skladu sa ovim zakonom, mere 
unovčavanja se ukidaju i imovina vraća poreskom obvezniku. 
U slučaju iz stava 1. ovog člana Poreska uprava izdaje rešenje o obustavi postupka 
prinudne naplate, koje se dostavlja i organizaciji koja sprovodi prinudnu naplatu sa 
računa. 
 
Načela postupka prinudne naplate poreza 
 

Član 81 
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U postupku prinudne naplate poreza Poreska uprava primenjuje radnje uređene ovim 
zakonom, vodeći računa o ekonomičnosti postupka. 
Postupak prinudne naplate neće biti pokrenut ako je očigledno da poreski obveznik nema 
imovinu iz koje naplata može da bude izvršena, što ne isključuje mogućnost prinudne 
naplate od drugih poreskih obveznika ili poreskih dužnika. 
Naplata se ne vrši iz predmeta prinudne naplate ako su troškovi prinudne naplate veći od 
vrednosti predmeta prinudne naplate. 
Prinudna naplata se vrši u onoj meri u kojoj se pokriva dugovani iznos poreza i sporedna 
poreska davanja. 
U izvršavanju prinudne naplate poreza Poreska uprava je obavezna da poštuje 
dostojanstvo poreskog obveznika. 
 
Izuzimanje od prinudne naplate poreza 
 

Član 82 
 
Predmet prinudne naplate ne mogu biti stvari i primanja fizičkih lica, izuzeti od prinudne 
naplate po zakonu kojim se uređuje izvršni postupak. 
 
Troškovi postupka prinudne naplate poreza i troškovi poreskoprekršajnog postupka 
 

Član 83 
 
Poreska obaveza uvećava se za posebnu jednokratnu taksu na prinudnu naplatu poreza u 
visini od 5% od iznosa dospelih, a neplaćenih poreza, koja se obračunava i pripisuje 
glavnom dugu na dan početka postupka prinudne naplate. 
Troškovi prinudne naplate padaju na teret poreskog obveznika. 
Visinu troškova prinudne naplate iz stava 2. ovog zakona propisuje Vlada, na predlog 
ministra. 
Ako poreski obveznik plati poresku obavezu po otpočinjanju postupka prinudne naplate, 
ne oslobađa se plaćanja jednokratne takse i nastalih troškova prinudne naplate iz st. 1. i 2. 
ovog člana. 
Troškovi, u smislu stava 2. ovog člana, ne uključuju troškove nastale greškom Poreske 
uprave. 
Troškove poreskoprekršajnog postupka određuje Poreska uprava u visini od 5% od 
iznosa izrečene novčane kazne, a najmanje u iznosu od 500 dinara. 
Troškovi poreskoprekršajnog postupka padaju na teret kažnjenog lica. 
 
Predmeti prinudne naplate 
 

Član 84 
 
Naplata poreza, u postupku prinudne naplate, sprovodi se na: 
1) novčanim sredstvima poreskog obveznika; 
2) novčanim potraživanjima poreskog obveznika; 
3) nenovčanim potraživanjima i drugim pravima poreskog obveznika; 
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4) gotovom novcu i hartijama od vrednosti; 
5) pokretnim stvarima; 
6) nepokretnostima. 
Prinudna naplata se može sprovesti na jednom ili više predmeta u isto vreme. 
Predmeti prinudne naplate određuju se rešenjem. 
 
Prava trećih lica 
 

Član 85 
 
Treće lice, osim člana domaćinstva poreskog obveznika, koje tvrdi da ima pravo na stvari 
koja je predmet postupka prinudne naplate poreza a koje bi sprečilo prodaju imovine, 
može podneti nadležnom sudu izlučnu tužbu. 
Sud može da naloži prekid ili obustavljanje sprovođenja određene mere u toku postupka 
prinudne naplate na stvari iz stava 1 ovog člana. 
Ako lice iz stava 1. ovog člana pruži dokaz da ima pravo na stvari koja je predmet 
prinudne naplate poreza, Poreska uprava može da prekine, odnosno obustavi primenu 
mera prinudne naplate nad tim predmetom. 
 
II ZALOGA 
 
Obezbeđenje poreskog potraživanja u prinudnoj naplati 
 

Član 86 
 
Radi obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza na stvarima, odnosno 
imovinskim pravima poreskog obveznika, ustanovljava se zakonsko založno pravo u 
korist poreskog poverioca. 
Poreski poverilac je, u smislu ovog zakona, Republika. 
Zaloga traje do namirenja poreskog duga ili poništenja poreskog rešenja. 
 
Postupak ustanovljavanja zaloge 
 

Član 87 
 
Poreska uprava rešenjem nalaže: 
1) popis pokretnih stvari; 
2) popis nepokretnosti;  
3) zabranu prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika otvorenog kod 
banke, osim u svrhu izmirenja obaveza po osnovu poreza i upis zabrane u registar 
blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija; 
4) zabranu dužnicima poreskog obveznika da poreskom obvezniku plate gotovinske 
dugove i upis zabrane u odgovarajući registar; 
5) zabranu dužnicima poreskog obveznika da ispune druge obaveze prema njemu i upis 
zabrane u registar pokretnih stvari. 
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Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku i odgovarajućim 
registrima, dužnicima poreskog obveznika, odnosno banci.  
Po izvršenom popisu pokretnih stvari ili nepokretnosti, Poreska uprava rešenjem nalaže 
odgovarajućem organu da izvrši upis založnog prava u registar pokretnih stvari, odnosno 
nepokretnosti. 
Uz rešenje iz stava 3. ovog člana, Poreska uprava dostavlja zapisnik o popisu pokretnih 
stvari ili nepokretnosti iz čl. 89. i 90. ovog zakona. 
Rešenje iz stava 1. tač. 3)-5) i stava 3. ovog člana upisuje se odmah po dostavljanju, kod 
nadležnog organa, u založni registar pokretnih stvari, u registar nepokretnosti, odnosno u 
registar blokiranih računa, sa datumom i tačnim vremenom prijema.  
Rešenje iz stava 1. ovog člana postaje izvršno danom dostavljanja poreskom obvezniku. 
Zakonsko založno pravo u korist Republike ustanovljava se upisom u odgovarajući 
registar. 
Privremena mera obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati iz novčanih 
sredstava poreskog obveznika 
 

Član 87a 
 
Radi obezbeđenja naplate poreza i sporednih poreskih davanja posle početka postupka 
prinudne naplate iz novčanih sredstava poreskog obveznika na njegovim računima na 
osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava rešenjem ustanovljava 
privremenu meru obezbeđenja naplate poreskog potraživanja. 
Privremena mera iz stava 1. ovog člana je zabrana poreskom obvezniku da novčane 
obaveze koje ima prema trećim licima izmiruje ugovaranjem promene poverilaca, 
odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), 
prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.  
Rešenje Poreske uprave o ustanovljavanju privremene mere iz stava 2. ovog člana postaje 
izvršno danom dostavljanja poreskom obvezniku. 
Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu 
zajedno sa izvršnim rešenjem Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih 
poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika. 
Organizacija nadležna za prinudnu naplatu je dužna da odmah po prijemu rešenja iz stava 
2. ovog člana izvrši njegov upis u registar blokiranih računa pod datumom i tačnim 
vremenom prijema. 
Privremena mera iz stava 2. ovog člana izvršava se u skladu sa odredbama zakona kojim 
se uređuje platni promet, a koje se odnose na prinudnu naplatu sa računa klijenta. 
Banka je dužna da po prijemu naloga od strane organizacije nadležne za prinudnu 
naplatu, izdatog na osnovu rešenja iz stava 2. ovog člana, odmah obustavi izmirenje 
novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o 
promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, 
cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa 
zakonom, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na 
rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao 
i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć 
u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice) i novčanih naknada iz 
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socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja 
preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije. 
Privremena mera iz stava 2. ovog člana traje do naplate poreza na osnovu izvršenog 
rešenja Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz 
novčanih sredstava poreskog obveznika, radi čijeg obezbeđenja naplate je i ustanovljena. 
Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, uz saglasnost ministra, 
ukinuti ustanovljenu privremenu meru iz stava 2. ovog člana, ako poreski obveznik 
podnese sredstvo obezbeđenja naplate poreskog potraživanja iz člana 74. stav 2. ovog 
zakona. 
 
Pravni efekti zaloge 
 

Član 88 
 
Posle dostavljanja rešenja iz člana 87. stav 1. tač. 3)-5) ovog zakona, poreskom 
obvezniku nije dozvoljeno da raspolaže predmetima prinudne naplate na kojima je zaloga 
uspostavljena, osim nepokretnostima. 
Rešenjem o prinudnoj naplati poreza iz novčanih sredstava poreskog obveznika 
obustavljaju se sve finansijske transakcije preko računa poreskog obveznika, osim 
transakcija koje se odnose na namirivanje poreza. 
Rešenjem iz člana 87. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona zabranjuje se dužnicima da 
namiruju svoje obaveze prema poreskom obvezniku, od dana dostavljanja tog rešenja. 
Republika stiče založno pravo na stvarima, kojim se obezbeđuje i potraživanje u odnosu 
na sporedna poreska davanja, čiji se prioritet određuje u skladu sa vremenom upisa u 
registar ili vremenom obaveštenja dužnika. 
 
Popis pokretnih stvari 
 

Član 89 
 
Službenik Poreske uprave ovlašćen za sprovođenje prinudne naplate (u daljem tekstu: 
poreski izvršitelj) ima pravo da, radi sastavljanja popisa, uđe na zemljište i u prostorije u 
kojima poreski obveznik obavlja svoju poslovnu delatnost. 
Ako poreski izvršitelj treba da uđe u stan ili drugu prostoriju radi vršenja popisa, procene 
i zaplene pokretnih stvari koje se nalaze u stanu ili drugoj prostoriji ili popisa i procene 
stana ili druge prostorije koje su predmet obezbeđenja naplate poreske obaveze ili 
prinudne naplate poreske obaveze u postupku ustanovljavanja privremene mere 
obezbeđenja naplate poreza, založnog prava ili u postupku prinudne naplate poreske 
obaveze, a njihov držalac ne dozvoljava ulazak u stan ili druge prostorije, Poreska uprava 
podnosi zahtev nadležnom sudu za donošenje rešenja kojim se poreskom izvršitelju 
dozvoljava ulazak u stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca, radi izvršenja 
radnji u postupku ustanovljavanja privremene mere obezbeđenja naplate poreske 
obaveze, založnog prava i drugih radnji u postupku prinudne naplate poreske obaveze u 
skladu sa ovim zakonom. Uz zahtev se prilaže izvršno rešenje Poreske uprave iz čl. 66, 
77. i 87. ovog zakona. 
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Sud je dužan da rešenje po zahtevu iz stava 2. ovog člana donese najkasnije u roku od 15 
dana od dana prijema urednog zahteva. 
Pre pristupanja popisu, poreski izvršitelj će pokazati dokumente kojima potvrđuje svoja 
ovlašćenja i rešenje o prinudnoj naplati i pozvati poreskog obveznika da plati dugovani 
iznos. 
Popis pokretnih stvari iz stava 1. ovog člana sprovodi se u prisustvu dva punoletna 
svedoka. 
Ako u toku popisa poreski obveznik istakne da je na pokretnoj stvari ustanovljeno 
založno pravo i upisano u registar založnih prava u korist privatnopravnog poverioca, 
poreski izvršitelj to uzima u obzir pri utvrđivanju prihoda koji se mogu realizovati.  
Poreski izvršitelj može da, ako proceni da su osnovane tvrdnje poreskog obveznika ili 
drugih lica da na određenim stvarima postoje prava koja bi mogla sprečiti izvršenje, ne 
utvrdi prioritet prilikom popisa stvari. 
Prvenstvo u popisu imaju stvari koje se najlakše mogu unovčiti.  
Poreski izvršitelj je ovlašćen da udalji lice koje ometa sprovođenje prinudne naplate, kao 
i da zatraži pomoć policije ako se ometanje nastavi ili ako lice koje poseduje stvari odbije 
da ih učini dostupnim za potrebe sprovođenja prinudne naplate. 
U slučaju iz stava 9. ovog člana, policija je dužna da pruži zatraženu pomoć u najkraćem 
roku od prijema poziva. 
 
Popis nepokretnosti 
 

Član 90 
 
Poreska uprava pribavlja, po službenoj dužnosti, dokaz o nepokretnostima koje su svojina 
poreskog obveznika, od organa nadležnog za vođenje registra nepokretnosti. 
Organ nadležan za vođenje registra nepokretnosti dužan je da, u roku od tri dana od dana 
prijema zahteva iz stava 1. ovog člana, dostavi Poreskoj upravi tražene dokaze.  
Radi sastavljanja popisa, poreski izvršitelji imaju pravo da uđu na zemljište i u prostorije 
u kojima poreski obveznik obavlja svoju poslovnu delatnost, a na osnovu sudskog rešenja 
iz člana 89. stav 2. ovog zakona i u stan poreskog obveznika ili člana porodice sa kojim 
poreski obveznik živi u domaćinstvu. 
 
Prestanak zaloge 
 

Član 91 
 
Poreska uprava, u roku od dva dana od dana namirenja poreske obaveze, podnosi zahtev 
za brisanje zaloge, odnosno hipoteke i obaveštava banku i dužnika poreskog obveznika o 
prestanku važenja rešenja iz člana 87. stav 1. tač. 3)-5) i stav 3. ovog zakona. 
U roku iz stava 1. ovog člana Poreska uprava obaveštava i poreskog obveznika o 
prestanku važenja rešenja o prinudnoj naplati poreza. 
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, kod poreza koji dospeva periodično, odnosno 
više puta u toku godine, ustanovljeno založno pravo Republike briše se iz registra 
najkasnije deset dana po isteku godine u kojoj je ustanovljeno, ako je obaveza po osnovu 
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tog poreza i pripadajućih sporednih poreskih davanja na dan 31. decembra te godine 
namirena. 
 
III UNOVČAVANJE 
 
Sredstva prinudne naplate 
 

Član 92 
 
Prinudna naplata sprovodi se na: 
1) novčanim sredstvima poreskog obveznika - prenosom sredstava sa računa poreskog 
obveznika, uključujući i sredstva na deviznom računu, na uplatni račun javnih prihoda; 
2) novčanim potraživanjima poreskog obveznika - prenosom potraživanja na uplatni 
račun javnih prihoda; 
3) nenovčanim potraživanjima poreskog obveznika - zabranom, prenosom potraživanja i 
popisom sa procenom, zaplenom i prodajom predmeta potraživanja; 
4) gotovom novcu i hartijama od vrednosti - popisom i zaplenom; 
5) pokretnim stvarima - zaplenom i prodajom; 
6) nepokretnostima - zaplenom, utvrđivanjem početne vrednosti i prodajom. 
Poreska uprava može na osnovu rešenja, po bilo kojem redosledu, primenjivati jedno ili 
više sredstava prinudne naplate iz stava 1. ovog člana. 
Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku i njegovim dužnicima, 
odnosno organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu, odnosno banci. 
 
Prihodi od unovčavanja 
 

Član 93 
 
Zaplenjeni novac i prihode od prodaje pokretnih stvari i nepokretnosti Poreska uprava 
uplaćuje na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda. 
Ako je prodajom ostvarena veća cena od iznosa poreske obaveze, razlika se vraća 
poreskom obvezniku u roku od 30 dana, a kamata se obračunava u korist poreskog 
obveznika po isteku tog roka, u skladu sa članom 75. ovog zakona. 
U slučaju da je u roku iz stava 2. ovog člana poreskom obvezniku dospela nova poreska 
obaveza koja nije plaćena, razlika ostvarena prodajom pokretnih stvari, odnosno 
nepokretnosti po većoj ceni koristi se za namirenje te obaveze. 
Prihodi od unovčavanja predmeta prinudne naplate iz člana 84. ovog zakona raspoređuju 
se rešenjem Poreske uprave prema redosledu namirenja iz člana 70. ovog zakona. 
 
Prihodi od stvari prenetih u imovinu Republike 
 

Član 94 
 
U slučaju da se prodaja realizuje na način iz člana 104. stav 17. i člana 110. stav 5. ovog 
zakona, smatraće se da procenjena vrednost pokretnih stvari, odnosno trećina utvrđene 
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početne vrednosti nepokretnosti predstavlja cenu koja je uplaćena na odgovarajući uplatni 
račun javnih prihoda. 
Ako na pokretnoj stvari, odnosno nepokretnosti iz stava 1. ovog člana postoji prioritetno 
založno pravo drugog poverioca koje mora da bude namireno, u okviru iznosa iz stava 1. 
ovog člana prvo će se namiriti taj poverilac. 
 
Prinudna naplata iz novčanih sredstava 
 

Član 95 
 
Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog 
obveznika, na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, je prenos sredstava sa 
računa poreskog obveznika otvorenog kod banke na odgovarajući uplatni račun javnih 
prihoda, na osnovu rešenja o prinudnoj naplati poreza. 
Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i nalog organizaciji za poslove prinudne naplate da 
obračuna kamatu na način propisan ovim zakonom, od dana donošenja rešenja do dana 
prenosa celokupnog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja i da iznos obračunate 
kamate prenese na odgovarajuće račune javnih prihoda. 
Rešenje iz stava 1. ovog člana izvršava se na način uređen zakonom kojim se uređuje 
platni promet. 
Ako na računu poreskog obveznika privremeno nema dovoljno sredstava, organizacija 
nadležna za prinudnu naplatu, odnosno banka izvršava rešenje sukcesivno, prema 
raspoloživim sredstvima na računu, dok se rešenje u celini ne izvrši. 
Ako banka ne postupi na način uređen u stavu 2. ovog člana, naplata dugovanog iznosa 
poreza i sporednih poreskih davanja vrši se neposredno iz sredstava koja se nalaze na 
računu banke. 
Rešenje o prinudnoj naplati poreza iz novčanih sredstava poreskog obveznika proizvodi 
pravno dejstvo od dana dostavljanja organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu do dana 
namirenja obaveza, odnosno dana poništenja rešenja. 
 
Prinudna naplata iz novčanih potraživanja 
 

Član 96 
 
Prinudna naplata iz novčanih potraživanja poreskog obveznika izvršava se na osnovu 
rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona.  
Rešenjem iz stava 1. ovog člana nalaže se dužniku poreskog obveznika da svoj dug 
namiri uplatom na uplatni račun javnih prihoda po dospelosti potraživanja. 
Ako dužnik iz stava 2 .ovog člana ne izvrši plaćanje, po dospelosti, Poreska uprava vrši 
prinudnu naplatu iz novčanih sredstava sa računa dužnika poreskog obveznika, u skladu 
sa članom 95 ovog zakona.  
 
Prinudna naplata iz nenovčanih potraživanja 
 

Član 97 
 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



Prinudna naplata iz nenovčanih potraživanja poreskog obveznika kada potraživanje glasi 
na predaju stvari ili prenos prava svojine na poreskog obveznika, izvršava se na osnovu 
rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona.  
Rešenjem iz stava 1. ovog člana nalaže se dužniku poreskog obveznika da, po dospelosti, 
preda dugovanu pokretnu stvar ili nepokretnost Poreskoj upravi, odnosno prenese pravo 
svojine na Republiku. 
Ako dužnik iz stava 2. ovog člana ne izvrši plaćanje, po dospelosti, Poreska uprava vrši 
prinudnu naplatu iz nenovčanog potraživanja dužnika poreskog obveznika, u skladu sa čl. 
99-111. ovog zakona.  
Kada Republika dođe u posed stvari, odnosno stekne pravo svojine na stvari, njihova 
prodaja vrši se u skladu sa čl. 99-104, odnosno čl. 105-111. ovog zakona. 
Prinudna naplata iz drugih nenovčanih potraživanja vrši se shodnom primenom odredaba 
st. 2. i 3. ovog člana. 
 
Prinudna naplata iz gotovog novca i hartija od vrednosti 
 

Član 98 
 
Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz gotovog novca izvršava se na 
osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, u skladu sa odredbama čl. 89. i 99. i čl. 
101-103. ovog zakona. 
Rešenje o prinudnoj naplati iz hartija od vrednosti Poreska uprava dostavlja banci ili 
drugom pravnom licu kod koga se hartije od vrednosti čuvaju, kao i poreskom obvezniku. 
Banka, odnosno drugo pravno lice kod koga se hartije od vrednosti čuvaju, dostavlja 
Poreskoj upravi podatke o hartijama od vrednosti, uključujući i procenu njihove vrednosti 
u roku od pet dana od dana prijema rešenja. 
U roku od narednih osam dana banka, odnosno drugo pravno lice iz stava 3. ovog člana, 
dužni su da prodaju hartije od vrednosti pod najboljim uslovima na tržištu. 
Ostvarena cena, od koje se odbija provizija i troškovi prodaje, uplaćuje se na račun 
Poreske uprave i najkasnije narednog radnog dana uplaćuje na odgovarajući uplatni račun 
javnih prihoda. 
 
Prinudna naplata iz pokretnih stvari 
 
Popis pokretnih stvari  
 

Član 99 
 
Pokretne stvari popisuje, procenjuje, pleni i prodaje poreski izvršitelj, na osnovu rešenja 
iz člana 92. stav 2. ovog zakona.  
Ako su pokretne stvari popisane u postupku ustanovljavanja založnog prava u skladu sa 
ovim zakonom, postupak prinudne naplate počinje procenom popisanih pokretnih stvari. 
 
Procena pokretnih stvari  
 

Član 100 
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Procenu popisanih stvari vrši poreski izvršitelj tokom popisa. 
Poreska uprava može odrediti drugo stručno lice kao procenitelja ili pribaviti izveštaj o 
ceni stvari od stručnih institucija ili organizacija. 
O izvršenom popisu i proceni sastavlja se zapisnik. 
Zapisnik iz stava 3. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku na način iz člana 36. 
ovog zakona. 
Na procenu popisanih stvari poreski obveznik može izjaviti prigovor u roku od tri dana 
od dana dostavljanja zapisnika. 
Postupak prinudne naplate prekida se do donošenja zaključka po prigovoru. 
Zaključak po prigovoru iz stava 6. ovog člana ne može se pobijati pravnim lekom. 
 
Zaplena pokretnih stvari  
 

Član 101 
 
Popisana pokretna stvar, na kojoj je upisana zaloga u korist Republike ili je pokrenut 
postupak ustanovljavanja založnog prava u korist Republike, ne oduzima se od poreskog 
obveznika u momentu popisa.  
Popisana pokretna stvar oduzima se od poreskog obveznika po isteku roka iz člana 104. 
st. 3. i 5. ovog zakona, o čemu se sastavlja zapisnik. 
Izuzetno, ako postoje osnovi sumnje da će poreski obveznik ugroziti prinudnu naplatu 
poreza tako što će sakriti, otuđiti, uništiti ili učiniti neupotrebljivom popisanu pokretnu 
stvar, uključujući i popisanu pokretnu stvar na kojoj je, u skladu sa zakonom, 
ustanovljeno založno pravo Republike, pre ili u postupku prinudne naplate, stvar će se 
oduzeti u momentu popisa. 
Poreski izvršitelj je dužan da obrazloži postojanje osnova sumnje iz stava 3. ovog člana. 
U slučaju iz stava 3. ovog člana, sastavlja se zapisnik o popisu, proceni i zapleni 
pokretnih stvari. 
 
Obaveštavanje potencijalnih vlasnika  
 

Član 102 
 
Poreski izvršitelj je dužan da o izvršenom popisu obavesti sva lica, izuzev članova 
domaćinstva poreskog obveznika, za koja je ukazano da im pripadaju popisane stvari i da 
ih uputi da u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja mogu podneti nadležnom 
sudu izlučnu tužbu. 
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana daje se usmeno, ako su ta lica prisutna popisu i to se 
unosi u zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari, koji se dostavlja tim licima, a 
odsutna lica se obaveštavaju pismeno. 
U slučaju prekida iz člana 85. stav 3. ovog zakona, stvar se može ostaviti na čuvanje 
poreskom obvezniku ili trećem licu. 
Poreski obveznik, odnosno treće lice dužni su da stvar iz stava 3. ovog člana sačuvaju u 
nepromenjenom stanju do okončanja spora po izlučnoj tužbi. 
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Do prekida prinudne naplate neće doći ako je stvar podložna kvarenju ili ako njeno 
čuvanje iziskuje velike troškove. 
U slučaju iz stava 5. ovog člana, Poreska uprava stvar prodaje neposrednom pogodbom, 
bez odlaganja. 
Ako se po izlučnoj tužbi utvrdi da podnosilac tužbe nije vlasnik popisane stvari, a poreski 
obveznik je otuđi, uništi ili ošteti i time ugrozi naplatu poreske obaveze, Poreska uprava 
je dužna da u roku od pet dana od dana saznanja za ovakav postupak poreskog obveznika 
podnese krivičnu prijavu državnom tužiocu, a prinudna naplata će se bez odlaganja 
dovršiti primenom sredstava i u odnosu na predmete izvršenja iz člana 92. stav 1. ovog 
zakona. 
 
Prinudna naplata kada je stvar u posedu drugog lica  
 

Član 103 
 
Ako se određena stvar poreskog obveznika nalazi kod drugog lica, ono je dužno da je, na 
zahtev poreskog izvršitelja, preda za svrhu prinudne naplate ili da plati poresku obavezu 
poreskom izvršitelju. 
U slučaju iz stava 1. ovog člana, smatraće se da su radnje drugog lica izvršene po nalogu 
poreskog obveznika. 
Poreski izvršitelj dužan je da licu iz stava 1. ovog člana izda potvrdu o predaji stvari, 
odnosno o uplati dugovanog poreza. 
 
Prodaja pokretnih stvari  
 

Član 104 
 
Prodaja pokretnih stvari vrši se putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom 
pogodbom između kupca i Poreske uprave, o čemu se donosi zaključak. 
Usmenim javnim nadmetanjem, u smislu ovog zakona, smatra se usmeno javno 
nadmetanje na kome učestvuju najmanje dva ponuđača. Ukoliko na nekom usmenom 
javnom nadmetanju nema najmanje dva ponuđača, usmeno javno nadmetanje se ponovo 
oglašava u roku od osam dana od dana za koji je bilo oglašeno usmeno javno nadmetanje 
na kome nije bilo najmanje dva ponuđača. 
Ako je pokretna stvar podložna kvarenju ili ako njeno čuvanje iziskuje velike troškove, 
Poreska uprava tu stvar prodaje neposrednom pogodbom, bez odlaganja. 
Prodaja putem usmenog javnog nadmetanja odrediće se kod stvari veće vrednosti, kada 
se može očekivati da će se prodati po ceni većoj od iznosa koji bi se dobio prodajom 
putem neposredne pogodbe. 
Prodaji zaplenjenih pokretnih stvari pristupa se po isteku roka od osam dana od dana 
popisa. 
Poreska uprava će, u roku od pet dana od dana zaplene, oglasiti prodaju stvari na oglasnoj 
tabli. Oglašavanje prodaje stvari vrši se i u dnevnom listu koji se prodaje na teritoriji cele 
Republike, ako je procenjena vrednost pokretnih stvari koje se prodaju putem usmenog 
javnog nadmetanja veća od 1.000.000 dinara. 
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Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti 
kupci stvari iz stava 1. ovog člana. 
Zabrana za lica iz stava 7. ovog člana odnosi se i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo 
davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po 
izvršenoj prodaji. 
Na prvom usmenom javnom nadmetanju, kao i u roku određenom za prodaju 
neposrednom pogodbom, pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj od 75% 
procenjene vrednosti. 
Ako se pokretna stvar ne proda na prvom usmenom javnom nadmetanju, zaključkom se 
određuje i zakazuje drugo, u roku od osam dana od dana održavanja prvog javnog 
nadmetanja. 
Na drugom usmenom javnom nadmetanju pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj 
od 50% utvrđene procenjene vrednosti. 
Ako pokretna stvar ne bude prodata ni na drugom usmenom javnom nadmetanju, javna 
nadmetanja se ponavljaju na način iz stava 10. ovog člana, sa najnižom cenom od jedne 
trećine procenjene vrednosti, sve do prodaje stvari, odnosno isteka roka od tri meseca od 
dana donošenja zaključka o određivanju prodaje putem usmenog javnog nadmetanja. 
Pokretne stvari koje nisu prodate neposrednom pogodbom u roku iz stava 9. ovog člana 
prodaju se po pravilima koja važe za drugo i naredna usmena javna nadmetanja. 
Pokretne stvari se mogu prodati na prvom usmenom javnom nadmetanju za iznos koji je 
manji od 75% od utvrđene početne vrednosti, odnosno po ceni nižoj od 50% utvrđene 
početne vrednosti, na drugom usmenom javnom nadmetanju, ako se sa tim pismeno 
saglasi poreski obveznik. 
Kada su zaplenjene stvari prodate, Poreska uprava će kupcu, posle izvršene uplate iznosa 
za koji mu je pokretna stvar prodata izdati dokument o prodaji imovine kojim se kupcu 
potvrđuje da je na njega preneto pravo svojine i da je pravni osnov sticanja prava svojine 
kupovina stvari u postupku prinudne naplate poreza. 
Postupak prodaje zaplenjenih stvari prekida se kada postignuta cena dostigne visinu 
dugovanog poreza i sporednih poreskih davanja, a preostale stvari vraćaju se poreskom 
obvezniku. 
Ako prodaja zaplenjenih stvari nije uspela na prvom usmenom javnom nadmetanju, kao i 
na narednim javnim nadmetanjima, odnosno putem neposredne pogodbe u roku iz stava 
12. ovog člana stvari se prenose u svojinu Republike rešenjem Poreske uprave po ceni 
koja će se utvrditi naknadnom procenom njihove vrednosti. 
Pokretne stvari na usmenom javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom kupuju se u 
viđenom stanju. 
O izvršenoj prodaji pokretnih stvari sastavlja se zapisnik. 
 
Prinudna naplata iz nepokretnosti 
 
Popis nepokretnosti  
 

Član 105 
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Nepokretnost se popisuje, određuje njena početna vrednost i prodaje od strane poreskog 
izvršitelja u postupku prinudne naplate, na osnovu rešenja o prinudnoj naplati iz člana 92. 
stav 2. ovog zakona. 
 
Zaplena nepokretnosti koja nije upisana u odgovarajući registar  
 

Član 106 
 
Zaplenu nepokretnosti koja nije upisana u odgovarajući registar vrši poreski izvršitelj u 
momentu popisa.  
Pre pristupanja zapleni, poreski izvršitelj će pokazati dokument kojim potvrđuje svoja 
ovlašćenja i rešenje o prinudnoj naplati i pozvati poreskog obveznika da plati dugovani 
iznos. 
Zaplena nepokretnosti iz stava 1. ovog člana sprovodi se u prisustvu dva punoletna 
svedoka. 
Poreski izvršitelj ovlašćen je da udalji lice koje ometa sprovođenje prinudne naplate, kao 
i da zatraži pomoć policije ako se ometanje nastavi ili ako lice koje poseduje 
nepokretnost odbije da je učini dostupnom radi sprovođenja prinudne naplate. 
U slučaju iz stava 4. ovog člana, policija je dužna da pruži zatraženu pomoć u najkraćem 
roku od prijema poziva. 
O izvršenoj zapleni nepokretnosti iz stava 1. ovog člana sastavlja se zapisnik. 
 
Utvrđivanje početne vrednosti nepokretnosti  
 

Član 107 
 
U roku od tri dana od konačnosti rešenja o prinudnoj naplati, Poreska uprava utvrđuje 
početnu vrednost nepokretnosti. 
Način utvrđivanja početne vrednosti nepokretnosti ureduje ministar. 
Početna vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem. 
Prilikom utvrđivanja početne vrednosti nepokretnosti vodi se računa i o tome koliko 
nepokretnost manje vredi zbog toga što na njoj ostaju određena prava i tereti posle 
prodaje. 
Protiv rešenja o utvrđivanju početne vrednosti nepokretnosti poreski obveznik može 
izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana prijema. 
Protiv rešenja po prigovoru žalba nije dopuštena. 
 
Opšte o prodaji nepokretnosti  
 

Član 108 
 
Prodaji nepokretnosti pristupa se po isteku roka od osam dana od dana konačnosti rešenja 
iz člana 107. stav 3, odnosno dostavljanja rešenja donetog po prigovoru iz člana 107. stav 
5. ovog zakona, a do prodaje može doći i u kraćem roku, ako poreski obveznik na to 
pristane. 
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Poreska uprava, narednog dana po isteku roka iz stava 1. ovog člana, donosi zaključak o 
određivanju prodaje nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja. 
Oglas o prodaji nepokretnosti objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice 
Poreske uprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost i istovremeno se dostavlja, radi 
oglašavanja, dnevnom listu koji pokriva celu teritoriju Republike, kao i poreskom 
obvezniku, založnim poveriocima i licima koja imaju zakonsko pravo preče kupovine na 
toj nepokretnosti. 
Oglas o određivanju prodaje nepokretnosti sadrži naročito: 
1) opis i adresu zaplenjene nepokretnosti koja se prodaje; 
2) utvrđenu početnu vrednost nepokretnosti; 
3) naznačenje službenosti i tereta koje preuzima kupac; 
4) način, mesto, datum i sat prodaje; 
5) iznos depozita koji polažu lica koja učestvuju na usmenom javnom nadmetanju; 
6) rok u kojem je kupac nepokretnosti dužan da uplati iznos za koji mu je nepokretnost 
prodata. 
Na nepokretnosti prodatoj javnim nadmetanjem ili na drugi način ne postoji pravo 
reklamacije. 
 
Prodaja nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja  
 

Član 109 
 
Prodaja nepokretnosti vrši se u sedištu organizacione jedinice Poreske uprave koja tu 
prodaju sprovodi. 
Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su položila depozit. 
Depozit iz stava 2. ovog člana polaže se na račun Poreske uprave u visini od 5% utvrđene 
početne vrednosti nepokretnosti. 
Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena depozit se vraća odmah po zaključenju javnog 
nadmetanja. 
Zainteresovani ponuđači imaju pravo da najkasnije do dana održavanja javne prodaje 
razgledaju nepokretnost koja je predmet javne prodaje. 
Na prvom usmenom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati po ceni nižoj 
od 75% utvrđene početne vrednosti. 
Ako se nepokretnost ne proda na prvom usmenom javnom nadmetanju, zaključkom se 
određuje i zakazuje drugo u roku od osam dana od dana održavanja prvog javnog 
nadmetanja. 
Na drugom usmenom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati po ceni nižoj 
od 50% utvrđene početne vrednosti. 
Ako nepokretnost ne bude prodata ni na drugom usmenom javnom nadmetanju, javna 
nadmetanja se ponavljaju na način iz stava 7. ovog člana, sa najnižom cenom od jedne 
trećine utvrđene početne vrednosti, sve do prodaje nepokretnosti, odnosno isteka roka iz 
člana 110. stav 1. ovog zakona. 
Nepokretnost se može prodati na prvom usmenom javnom nadmetanju za iznos manji od 
75% od utvrđene početne vrednosti, odnosno po ceni nižoj od 50% od utvrđene početne 
vrednosti, na drugom usmenom javnom nadmetanju, ako se sa tim pismeno saglasi 
poreski obveznik. 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



O toku usmenog javnog nadmetanja sastavlja se zapisnik. 
Po okončanju prodaje nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, Poreska uprava 
donosi rešenje o prodaji nepokretnosti. 
 
Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom  
 

Član 110 
 
Ako nepokretnost ne bude prodata po pravilima o usmenom javnom nadmetanju u roku 
od tri meseca od dana donošenja zaključka o određivanju javne prodaje usmenim javnim 
nadmetanjem, direktor Poreske uprave ili lice u Poreskoj upravi koje on za to ovlasti, 
zaključkom određuje prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom. 
U slučaju iz stava 1. ovog člana, nepokretnost se ne može prodati po ceni nižoj od jedne 
trećine utvrđene početne vrednosti. 
O toku neposredne pogodbe sastavlja se zapisnik. 
Po okončanju prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom, Poreska uprava donosi 
rešenje o prodaji nepokretnosti. 
Ako se nepokretnost ne može prodati ni putem neposredne pogodbe u roku od šest 
meseci od dana donošenja zaključka iz člana 108. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava će 
doneti rešenje kojim nepokretnost prenosi u svojinu Republike u vrednosti jedne trećine 
utvrđene početne vrednosti. 
Rešenje iz stava 5. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku i organu nadležnom za 
registar nepokretnosti. 
Poreska uprava namiruje prioritetno hipotekarno potraživanje do jedne trećine utvrđene 
početne vrednosti nepokretnosti. 
Po namirenju potraživanja prioritetnih poverilaca, Poreska uprava dostavlja dokaz o 
namirenju organu nadležnom za vođenje registra, sa nalogom da se hipoteka briše. 
Kupci ne mogu biti, po osnovu javnog nadmetanja ili po osnovu neposredne pogodbe, 
poreski obveznik i lica zaposlena u Poreskoj upravi, kao ni sa njima povezana lica. 
Zabrana za lica iz stava 9. ovog člana odnosi se i na preprodaju kupljene nepokretnosti, 
njeno davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana 
po izvršenoj prodaji. 
 
Postupak sa ostvarenim prihodom od prodaje nepokretnosti  
 

Član 111 
 
Kupac nepokretnosti dužan je da uplati iznos za koji mu je nepokretnost prodata u roku 
od osam dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja, po umanjenju tog iznosa 
za položeni depozit, koji postaje deo plaćene cene. 
U slučaju da kupac u ostavljenom roku ne uplati iznos za koji mu je nepokretnost 
prodata, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj 
položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti, u 
periodu od šest meseci. 
U slučaju iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava poziva drugog najpovoljnijeg ponuđača, 
ako ponuđena cena nije niža od cene propisane ovim zakonom, da se izjasni da li kupuje 
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nepokretnost za ponuđeni iznos. Ako drugi najpovoljniji ponuđač pismeno pristane da 
kupi nepokretnost za ponuđenu cenu, donosi se rešenje o prodaji nepokretnosti tom 
ponuđaču. 
Ako kupac iz stava 3. ovog člana ne uplati iznos, za koji mu je nepokretnost prodata u 
ostavljenom roku, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na 
povraćaj položenog depozita ako mu nije vraćen i ne može biti ponuđač u postupku 
prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci. 
U slučaju iz stava 4. ovog člana Poreska uprava nastavlja postupak prodaje nepokretnosti 
u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o oglašavanju prodaje nevažećom, na 
način i pod uslovima koji su važili za usmeno javno nadmetanje koje se ponavlja. 
U slučaju postojanja prioritetnog hipotekarnog potraživanja drugog poverioca na prodatoj 
nepokretnosti, iz iznosa određenog u stavu 1. ovog člana prvo se namiruje potraživanje 
tog poverioca u skladu sa članom 110. stav 7. ovog zakona. 
Po izvršenoj uplati iznosa za koji je nepokretnost prodata usmenim javnim nadmetanjem, 
odnosno neposrednom pogodbom i konačnosti rešenja o prodaji nepokretnosti iz člana 
109. stav 12. i člana 110. stav 4. ovog zakona, Poreska uprava donosi rešenje o predaji 
nepokretnosti kupcu. 
Rešenje o prodaji nepokretnosti kupcu iz člana 109. stav 12. i člana 110. stav 4. ovog 
zakona dostavlja se i poreskom obvezniku i organu nadležnom za vođenje registra 
nepokretnosti. 
Po konačnosti rešenja o namirenju prioritetnog hipotekarnog poverioca iz stava 3. ovog 
člana, Poreska uprava dostavlja to rešenje, uz dokaz da je izvršena uplata, organu 
nadležnom za vođenje registra nepokretnosti, radi brisanja hipoteke na nepokretnosti. 
Na zaštitu kupca i njegovih prava, kao i na sve ostalo što nije posebno uređeno ovim 
zakonom u vezi sa prodajom nepokretnosti, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim 
se ureduje izvršni postupak. 
 
Proglašenje nesolventnosti  
 

Član 112 
 
Kada se u postupku prinudne naplate utvrdi da poreski obveznik nema imovinu iz koje se 
poreski dug prinudnom naplatom može namiriti, odnosno da mu je imovina koja se 
predaje Republici po vrednosti manja od poreskog duga, Poreska uprava će rešenjem 
konstatovati njegovu privremenu nesolventnost i pokrenuti stečajni postupak, u svojstvu 
poverioca, u skladu sa zakonom, ako je poreski obveznik pravno lice, odnosno 
preduzetnik. 
Ako poreski obveznik ponovo postane solventan, Poreska uprava stavlja van snage 
rešenje o proglašenoj nesolventnosti i nastavlja postupak prinudne naplate. 
Glava šesta 
 
POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA PO OSNOVU SEKUNDARNE  
PORESKE OBAVEZE 
 
Utvrđivanje i naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze 
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Član 113 
 
Porez po osnovu sekundarne poreske obaveze iz člana 31. ovog zakona utvrđuje Poreska 
uprava rešenjem. 
Rešenje iz stava 1. ovog člana ne donosi se ako je poreska obaveza prestala na način iz 
člana 23. ovog zakona. 
Ako zakonom nije drukčije propisano, rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se samo ako 
preduzetim merama prinudne naplate prema poreskom obvezniku porez nije naplaćen. 
Ograničenje iz stava 3. ovog člana ne primenjuje se u slučaju iz člana 31. stav 2. tač. 2)-
4) ovog zakona. 
Naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze vrši se shodnom primenom 
odredaba ovog zakona kojim se uređuje naplata poreza. 
 
Glava sedma 
 
OSTALI OBLICI PRESTANKA PORESKOG DUGA 
 
Zastarelost 
 

Član 114 
 
Pravo Poreske uprave na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja, pokretanje 
prekršajnog postupka, kao i pravo poreskog obveznika na povraćaj poreza i sporednih 
poreskih davanja, zastareva za tri godine od dana kada je zastarelost počela da teče. 
Pravo Poreske uprave na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet 
godina od dana kada je zastarelost počela da teče. 
Ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, u skladu sa zakonom, kao i u slučaju 
izbegavanja plaćanja poreza, pravo na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja i 
pokretanje prekršajnog postupka zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost 
počela da teče. 
Zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od 
prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno 
poresko davanje. 
Zastarelost prava na pokretanje prekršajnog postupka počinje da teče od prvog dana 
naredne godine od godine u kojoj je učinjen prekršaj. 
Zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od 
prvog dana naredne godine od godine u kojoj je utvrđen porez, odnosno sporedno 
poresko davanje. 
Zastarelost prava na povraćaj poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od 
prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na 
povraćaj. 
Odredbe st. 1-7. ovog člana ne primenjuju se na doprinose za penzijsko i invalidsko 
osiguranje. 
Otpis poreza 

Član 115 
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Vlada može, na predlog ministra, doneti odluku o delimičnom ili potpunom otpisu poreza 
i sporednih poreskih davanja poreskog obveznika koji se prodaje u postupku 
privatizacije, odnosno koji je u postupku restrukturiranja. 
Poreska uprava rešenjem će otpisati dug po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja 
kada se steknu uslovi iz člana 22. st. 2. i 4. ovog zakona. 
Deo treći 
PORESKA KONTROLA 
  
Glava prva 
 
OPŠTE O PORESKOJ KONTROLI 
 
Pojam poreske kontrole 
 

Član 116 
 
Poreska kontrola je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja 
poreske obaveze, koji vrši Poreska uprava, u skladu sa ovim zakonom. 
Ako se u poreskoj kontroli utvrde nepravilnosti ili propusti u izvršavanju obaveza iz 
poreskopravnog odnosa, poreskom obvezniku se nalaže da ih otkloni. 
 
Oblici poreske kontrole 
 

Član 117 
 
U postupku poreske kontrole Poreska uprava, u skladu sa zakonom, obavlja: 
1) kancelarijsku kontrolu; 
2) terensku kontrolu; 
3) radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela. 
 
Plan poreske kontrole 
 

Član 118 
 
Poreska kontrola vrši se na osnovu godišnjeg plana, odnosno vanrednog plana, koji 
donosi direktor Poreske uprave, a koji je zasnovan na oceni poreskog značaja i poreskog 
rizika poreskog obveznika. 
Pri utvrđivanju plana iz stava 1. ovog člana, obavezno se ima u vidu i procena uticaja 
poreske kontrole na efikasnost naplate poreza u određenim delatnostima. 
U slučajevima kad je došlo do poremećaja u prometu na tržištu ili postoji indicija da je 
povećan obim nelegalne trgovine, poreska kontrola vrši se na osnovu vanrednog plana 
kontrole koji donosi ministar. 
 
Glava druga 
 
KANCELARIJSKA KONTROLA 
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Pojam kancelarijske kontrole 
 

Član 119 
 
Kancelarijska kontrola predstavlja skup radnji kojima Poreska uprava proverava tačnost, 
potpunost i usklađenost sa zakonom, odnosno drugim propisom podataka iskazanih u 
poreskoj prijavi, kao i poreskom bilansu, računovodstvenim izveštajima i drugim 
evidencijama (u daljem tekstu: drugi izveštaji) poreskog obveznika, upoređivanjem sa 
podacima iz poreskog knjigovodstva i drugih službenih evidencija koje vodi, odnosno 
kojima raspolaže Poreska uprava. 
Kancelarijsku kontrolu vrši, u prostorijama Poreske uprave, poreski inspektor, osim 
radnji kontrole prijema i obrade poreske prijave i drugih izveštaja, koje vrše službenici 
Poreske uprave određeni za te poslove. 
Postupak kancelarijske kontrole, u smislu člana 40. stav 5. ovog zakona, počinje danom 
dostavljanja poziva iz člana 121. stav 1. ovog zakona. 
 
Obrada poreske prijave i drugih izveštaja poreskog obveznika 
 

Član 120 
 
U postupku kancelarijske kontrole prijema i obrade, proverava se matematička tačnost, 
formalna ispravnost i potpunost poreske prijave i drugih izveštaja, koje poreski obveznik, 
u skladu sa zakonom, dostavlja Poreskoj upravi. 
Ako se u postupku obrade poreske prijave i drugih izveštaja utvrdi da postoji 
matematička greška, Poreska uprava će doneti rešenje kojim se poreskom obvezniku 
nalaže da plati razliku ili utvrđuje iznos povraćaja poreza. 
Ako se u postupku obrade poreske prijave i drugih izveštaja utvrdi da su formalno 
neispravni, pogrešno popunjeni ili nepotpuni, poreski inspektor će zaključkom naložiti 
poreskom obvezniku da, u roku od tri dana, otkloni greške, odnosno dopuni prijavu ili 
druge izveštaje. 
Ako poreski obveznik ne postupi po zaključku iz stava 3. ovog člana, smatraće se da 
poreska prijava, odnosno drugi izveštaj nisu podneti Poreskoj upravi. 
 
Učešće poreskog obveznika u postupku kancelarijske kontrole 
 

Član 121 
 
Poreski obveznik dužan je da, na poziv Poreske uprave, neposredno ili preko poreskog 
punomoćnika, učestvuje u daljem postupku kancelarijske kontrole i da pruži tražena 
objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Poreska uprava. 
Neodazivanje pozivu iz stava 1. ovog člana ne odlaže postupak kancelarijske kontrole. 
 
Promena poreske obaveze po nalazu kancelarijske kontrole 
 

Član 122 
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Ako se u postupku kancelarijske kontrole utvrdi postojanje nepravilnosti u pogledu  
podataka od značaja za utvrđivanje visine poreske obaveze, poreski inspektor je dužan da 
sačini zapisnik o kontroli. 
Poreski obveznik ima pravo da u roku od tri dana od dana prijema zapisnika o 
kancelarijskoj kontroli podnese primedbe na taj zapisnik. 
Poreski inspektor je dužan da primedbe iz stava 2. ovog člana razmotri u roku od tri dana 
od dana prijema i sačini dopunu zapisnika. 
Na osnovu zapisnika iz st. 1. i 3. ovog člana, Poreska uprava donosi rešenje o utvrđivanju 
poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona. 
 
Glava treća 
 
TERENSKA KONTROLA 
 
Pojam terenske kontrole 
 

Član 123 
 
Terenska kontrola vrši se u poslovnim prostorijama poreskog obveznika ili na drugom 
mestu u zavisnosti od predmeta kontrole. 
Terensku kontrolu obavlja poreski inspektor na osnovu naloga za kontrolu. 
Poreski inspektor u toku terenske kontrole koristi i podatke prikupljene na način iz člana 
120. stav 1. ovog zakona. 
 
Otpočinjanje terenske kontrole 
 

Član 124 
 
Nalog za terensku kontrolu Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku, na način iz 
člana 36. ovog zakona, neposredno pre početka kontrole. 
U slučaju iz člana 118. stav 3. ovog zakona, poreski inspektor otpočinje postupak 
terenske kontrole bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku. 
Pre početka terenske kontrole, poreski inspektor je dužan da pokaže službenu legitimaciju 
poreskom obvezniku. 
Poreska uprava može da odloži početak sprovođenja terenske kontrole ako poreski 
obveznik podnese usmeni prigovor odmah po prijemu naloga iz stava 1. ovog člana, 
navodeći razloge za odlaganje kontrole, s tim što je u roku od 24 časa od prijema naloga 
dužan da dostavi prigovor u pismenom obliku Poreskoj upravi. 
Ako poreski inspektor oceni da je usmeni prigovor izjavljen da bi se ometala terenska 
kontrola, otpočeće postupak kontrole i navesti u zapisniku razloge na osnovu kojih je 
doneo takvu odluku. 
Po prigovoru iz stava 4. ovog člana, Poreska uprava donosi zaključak protiv kojeg nije 
dopušten pravni lek. 
 
Mesto terenske kontrole 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



 
Član 125 

 
Poreski obveznik dužan je da, ako se terenska kontrola vrši u njegovim poslovnim 
prostorijama, obezbedi odgovarajuće mesto za rad poreskog inspektora. 
Ako ne postoji odgovarajući prostor za vršenje terenske kontrole, uz pristanak poreskog 
obveznika, kontrola se može obaviti u njegovim stambenim prostorijama, odnosno na 
drugom mestu koje odredi Poreska uprava, u skladu sa članom 123. stav 1. ovog zakona. 
Ako se terenska kontrola ne obavlja u poslovnim prostorijama poreskog obveznika, 
poreski inspektor je dužan da pregleda prostorije i o tome sačini belešku, koja se unosi u 
zapisnik iz člana 128. ovog zakona. 
Poreski inspektor ima pravo da ude na zemljište i u poslovne prostorije poreskog 
obveznika, a po odobrenju suda i u stan poreskog obveznika, radi vršenja kontrole. 
Poreskom obvezniku ili njegovom punomoćniku, odnosno zastupniku mora se pružiti 
mogućnost da prisustvuju pregledu zemljišta, prostorija, odnosno stana iz stava 4. ovog 
člana. 
Ako lica iz stava 5. ovog člana ne koriste mogućnost da prisustvuju pregledu zemljišta, 
prostorija, odnosno stana, a poreski inspektor oceni da se na taj način onemogućava ili 
odlaže sprovođenje poreske kontrole, obaviće kontrolu iz stava 4. ovog člana i bez 
njihovog prisustva, uz prisustvo dva punoletna svedoka. 
Činjenice iz stava 6. ovog člana poreski inspektor unosi u zapisnik. 
 
Vreme terenske kontrole 
 

Član 126 
 
Terenska kontrola obavlja se u toku radnog vremena poreskog obveznika, a izuzetno i po 
isteku radnog vremena, ako to nalaže svrha kontrole ili ako poreski obveznik na to 
pristane. 
Poreski inspektor može privremeno zapečatiti poslovni ili skladišni prostor poreskog 
obveznika po isteku radnog vremena poreskog obveznika. 
Mera iz stava 2. ovog člana ostaje najduže do početka radnog vremena poreskog 
obveznika prvog narednog radnog dana. 
O meri iz stava 2. ovog člana donosi se zaključak, protiv kojeg pravni lek nije dopušten. 
 
Obaveza učestvovanja poreskog obveznika u postupku terenske kontrole 
 

Član 127 
 
Poreski obveznik je dužan da učestvuje u utvrđivanju činjeničnog stanja i daje 
obaveštenja i izjave na zahtev poreskog inspektora. 
Poreski obveznik je dužan da poreskom inspektoru omogući uvid u stanje sirovina, 
reprodukcionog materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe (u daljem tekstu: 
roba) i opreme, kao i da omogući uvid u poslovne knjige, evidencije i drugu 
dokumentaciju ili isprave. 
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Ako nije u mogućnosti da prisustvuje terenskoj kontroli, poreski obveznik će odrediti lice 
koje, u njegovo ime, izvršava obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana. 
Neizvršavanje obaveza iz st. 1-3. ovog člana poreskog obveznika ne odlaže vršenje 
terenske kontrole. 
Poreski inspektor može zahtevati podatke, odnosno uvid u dokumentaciju i od zaposlenih 
kod poreskog obveznika ili drugih lica. 
Poreski inspektor zahtev iz stava 5. ovog člana saopštava usmeno. 
Lica iz stava 5. ovog člana dužna su da podatke kojima raspolažu, odnosno 
dokumentaciju učine dostupnim poreskom inspektoru. 
 
Zapisnik 
 

Član 128 
 
Poreski inspektor sastavlja zapisnik o terenskoj kontroli. 
Svaka stranica zapisnika mora biti označena rednim brojem i potpisana. 
Zapisnik o terenskoj kontroli dostavlja poreskom obvezniku, u roku od tri dana od dana 
završetka kontrole. 
Na zapisnik o terenskoj kontroli poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku 
od pet dana od dana prijema zapisnika, osim na doneto usmeno rešenje iz člana 133. stav 
2. ovog zakona. 
Ako su primedbe podnete na stranom jeziku u roku iz stava 4. ovog člana, smatraće se da 
su blagovremeno podnete ako se u roku od naredna dva dana dostavi prevod primedbi na 
srpski jezik overen od strane ovlašćenog lica. 
Ako su u primedbama izneti novi dokazi i činjenice, zbog kojih bi trebalo promeniti 
činjenično stanje utvrđeno u zapisniku ili izmeniti ranije pravne ocene, poreski inspektor 
će o takvim dokazima i činjenicama ili o novim pravnim ocenama sastaviti dopunski 
zapisnik. 
Na dopunski zapisnik iz stava 6. ovog člana ne može se izjaviti prigovor. 
Ako se na osnovu zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika o terenskoj kontroli utvrdi da 
nema osnova za izmenu poreske obaveze, o tome se poreski obveznik obaveštava u 
pismenoj formi, u roku od 30 dana od dana uručenja zapisnika, odnosno dopunskog 
zapisnika. 
 
Poresko rešenje koje se donosi u terenskoj kontroli 
 

Član 129 
 
Ako se u postupku terenske kontrole utvrdi da poreski obveznik nije primenio, ili nije 
pravilno primenio propise prilikom utvrđivanja poreza koje obveznik sam vrši, na osnovu 
zapisnika o izvršenoj terenskoj kontroli, odnosno dopunskog zapisnika, donosi se rešenje 
iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona. 
Poreska uprava donosi rešenje iz stava 1. ovog člana u roku od 60 dana od dana 
dostavljanja zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika o terenskoj kontroli. 
Glava četvrta 
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MERE ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH POVREDA ZAKONA I NEPRAVILNOSTI 
U PRIMENI PROPISA 
 
Mere u toku poreske kontrole 
 

Član 130 
 
U toku poreske kontrole poreski inspektor oduzeće robu u slučajevima: 
1) kada postoji sumnja da su roba ili sirovine, odnosno reprodukcioni materijal, 
upotrebljeni, nabavljeni bez plaćenog poreza ili na neki drugi, suprotan propisima, način, 
a poreski obveznik nema dokaza da ih je nabavio u skladu sa propisima i uz plaćanje 
poreza, ako je ono propisano; 
2) kada robu stavlja u promet lice koje nije registrovano, odnosno ovlašćeno za 
obavljanje te delatnosti; 
3) kada se vrši proizvodnja robe radi stavljanja u promet, odnosno kada se vrši promet 
robe, a roba nije propisno evidentirana u poslovnim knjigama i drugim propisanim 
evidencijama; 
4) kada se vrši transport robe bez propisane dokumentacije (otpremnica, tovarni list, 
račun i sl.); 
5) kada se roba prodaje van registrovanih poslovnih prostorija ili drugog mesta 
određenog za prodaju od strane nadležnog organa. 
U slučaju iz stava 1. ovog člana poreski inspektor oduzeće i prevozno ili drugo sredstvo 
kojim se roba transportuje, odnosno stavlja u promet, ako je vrednost robe veća od jedne 
trećine vrednosti tog sredstva. 
Prevozno ili drugo sredstvo oduzeće se i kada vrednost robe nije veća od jedne trećine 
vrednosti tog sredstva, ako je ono, posle fabričke izrade, dodatno opremljeno posebnim 
prostorom za skrivanje ili tajno transportovanje robe. 
U toku poreske kontrole poreski inspektor može, uz potvrdu, privremeno oduzeti 
poslovne knjige, evidencije, drugu dokumentaciju ili isprave, do okončanja postupka 
poreske kontrole. 
Ako poreski obveznik poslovne knjige i evidencije iz člana 37. ovog zakona vodi na 
sredstvima za automatsku obradu podataka, poreski inspektor može, uz potvrdu, 
privremeno oduzeti i sredstva za automatsku obradu podataka, do okončanja postupka 
poreske kontrole.  
 
Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole 
 

Član 131 
 
U toku poreske kontrole poreski inspektor može poreskom obvezniku izreći zabranu 
vršenja delatnosti u trajanju do 60 dana ako utvrdi da se: 
1) delatnost obavlja tako da robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja 
za utvrđivanje poreza (otpremnica, faktura, izjava kupca i dr.); 
2) izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza tako što se ne uplaćuje dnevni pazar, u skladu 
sa propisima; 
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3) izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza radnim angažovanjem lica koja nemaju 
zaključen ugovor o radu ili drugi akt o radnom angažovanju donet u skladu sa propisima 
o radnim odnosima, kao i ako ta lica nisu, u skladu sa propisima, prijavljena nadležnoj 
organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja; 
4) promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi 
propisani način. 
Zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku izriče se za poslovne prostorije poreskog 
obveznika u kojima su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti iz stava 1. tač. 1)-
4) ovog člana. 
 
Mere posle obavljene poreske kontrole 
 

Član 132 
 
Ako se u postupku poreske kontrole konstatuje povreda propisa, odnosno nepravilnost u 
njihovoj primeni, na osnovu zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika iz člana 128. ovog 
zakona, Poreska uprava donosi rešenje iz člana 129. ovog zakona. 
Rešenjem iz stava 1. ovog člana nalaže se poreskom obvezniku da u roku određenom 
rešenjem otkloni utvrđene povrede zakona, odnosno nepravilnosti u primeni propisa. 
Ako poreski obveznik ne postupi po rešenju iz stava 1. ovog člana u ostavljenom roku, 
Poreske uprava preduzima mere: 
1) zabrane raspolaganja sredstvima na računu, osim u svrhu izmirenja obaveza po osnovu 
poreza; 
2) privremene zabrane obavljanja delatnosti; 
3) privremene zabrane obavljanja pojedinih poslova; 
4) (brisana); 
5) privremene zabrane otuđenja stvari u slučaju osnovane sumnje da će poreski obveznik 
osujetiti, odnosno onemogućiti izmirivanje poreske obaveze. 
Mere iz stava 3. ovog člana može naložiti i poreski inspektor u slučaju iz člana 130. stav 
1. ovog zakona, u toku poreske kontrole. 
Dejstvo mera iz stava 3. ovog člana traje dok poreski obveznik ne otkloni utvrđene 
povrede zakona, odnosno nepravilnosti u primeni propisa. 
 
Rešenje o merama 
 

Član 133 
 
Mere iz čl. 130. i 131. i člana 132. stav 4. ovog zakona poreski inspektor naređuje 
rešenjem. 
Poreski inspektor može mere iz člana 130. ovog zakona narediti usmenim rešenjem, kada 
oceni da je ugrožena naplata poreza. 
Konstatacija o donetom usmenom rešenju unosi se u zapisnik o poreskoj kontroli. 
U slučaju iz stava 2. ovog člana, poreski inspektor je dužan da u roku od tri dana od dana 
izdavanja usmenog rešenja, donese rešenje u pismenom obliku i dostavi ga poreskom 
obvezniku. 
Mere iz člana 132. stav 3. ovog zakona donosi rešenjem Poreska uprava. 
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Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole 
 

Član 134 
 
Kad poreski inspektor naredi meru oduzimanja stvari iz člana 130. ovog zakona, dužan je 
da utvrdi vrednost oduzetih stvari i da ih uskladišti na mestu određenom aktom ministra. 
Vrednost stvari iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u visini nabavne cene oduzete stvari, 
odnosno cene koštanja tih ili sličnih stvari u momentu oduzimanja. 
Ako je oduzeta stvar podložna kvarenju ili ako njeno čuvanje iziskuje velike troškove, 
Poreska uprava postupa na način iz člana 104. stav 3. ovog zakona. 
Prodaja stvari iz stava 2. ovog člana vrši se po postupku koji se primenjuje u prinudnoj 
naplati. 
Po konačnosti rešenja iz člana 133. stav 1. ovog zakona, odnosno po okončanju postupka 
pokrenutog u skladu sa odredbama člana 138. ovog zakona, oduzete stvari, osim stvari iz 
stava 2. ovog člana, prodaju se putem javne prodaje, odnosno preko trgovačke mreže, a 
oduzete cigarete i alkoholna pića bez kontrolne akcizne markice komisijski se uništavaju. 
Javna prodaja oduzetih stvari iz stava 4. ovog člana vrši se putem usmenog javnog 
nadmetanja na kome se oduzete stvari ne mogu prodati po ceni nižoj od 80% od njihove 
procenjene vrednosti, a kvarljiva roba po ceni nižoj od 50% od njihove procenjene 
vrednosti. 
Vlada uređuje postupak sa oduzetim stvarima iz ovog člana za slučaj kad se oduzete 
stvari ne prodaju na ponovljenim usmenim javnim nadmetanjima, pod uslovom iz stava 
6. ovog člana, u roku od tri meseca od pravosnažnosti rešenja iz člana 133. stav 1. ovog 
zakona, odnosno po okončanju postupka pokrenutog u skladu sa odredbama člana 138. 
ovog zakona. 
Kupac oduzetih stvari ne može biti poreski obveznik, lice zaposleno u Poreskoj upravi i 
sa njima povezana lica. 
Sredstva ostvarena prodajom stvari, po odbitku troškova, uplaćuju se u budžet Republike. 
Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka 

Član 134a 
Kad se u postupku poreske kontrole utvrdi da postoji osnovana sumnja da je učinjen 
poreski prekršaj, inspektor kancelarijske, odnosno terenske kontrole dužan je da, bez 
odlaganja, podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. 
 
Glava peta 
 
OTKRIVANJE PORESKIH KRIVIČNIH DELA 
 
Poreska policija 
 

Član 135 
 
Otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca obavlja Poreska policija. 
Poreska krivična dela su krivična dela utvrđena ovim i drugim zakonom, koja kao 
moguću posledicu imaju potpuno ili delimično izbegavanje plaćanja poreza, sačinjavanje 
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ili podnošenje falsifikovanog dokumenta od značaja za oporezivanje, ugrožavanje naplate 
poreza i poreske kontrole, nedozvoljen promet akciznih proizvoda i druge nazakonite 
radnje koje su u vezi sa izbegavanjem i pomaganjem u izbegavanju plaćanja poreza. 
Radi otkrivanja poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca Poreska policija u 
predkrivičnom postupku postupa kao organ unutrašnjih poslova i ovlašćena je da, u 
skladu sa zakonom, preduzima sve potražene radnje, izuzev ograničenja kretanja. 
Poreska policija, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje krivični postupak, može 
pozivati i saslušavati osumnjičenog uključujući i njegovo prinudno dovođenje, pre 
pokretanja krivičnog postupka izvršiti pretresanje stana, poslovnih ili drugih prostorija, 
prevoznih sredstava i lica kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično 
delo i izvršiti prinudno oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom 
postupku za poreska krivična dela. Pretresanje stana i drugih prostorija može se vršiti 
samo na osnovu odluke suda i uz prisustvo dva svedoka. 
Mere iz stava 4. ovog člana Poreska policija preduzma u saradnji sa organom unutrašnjih 
poslova, kao i mere iz stava 3. ovog člana kada se one preduzimaju prinudnim putem. 
Oblik i način ostvarivanja saradnje iz stava 5. ovog člana sporazumno će svojim aktom 
bliže urediti ministar finansija i ministar unutrašnjih poslova. 
 
Dostavljanje izveštaja Poreskoj policiji 
 

Član 136 
 
Ako poreski inspektor u postupku poreske kontrole utvrdi da činjenice i okolnosti 
ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo, dužan je da o 
tome sastavi izveštaj i da ga, zajedno sa pribavljenim dokazima, odmah dostavi 
nadležnom rukovodiocu Poreske uprave. 
Nadležni rukovodilac Poreske uprave iz stava 1. ovog člana dužan je da u roku od 24 sata 
od prijema izveštaja iz stava 1. ovog člana taj izveštaj sa dokazima prosledi rukovodiocu 
Poreske policije. 
Ako poreski inspektor u postupku poreske kontrole utvrdi da činjenice i okolnosti 
ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno krivično delo iz drugih oblasti, ili 
prekršaj za koji Poreska uprava nije nadležna, Poreska uprava podnosi krivičnu, odnosno 
prekršajnu prijavu nadležnom državnom organu. 
 
Podnošenje krivične prijave 
 

Član 137 
 
Na osnovu prikupljenih obaveštenja Poreska policija sastavlja krivičnu prijavu, u kojoj 
navodi dokaze za koje je saznala prilikom prikupljanja obaveštenja i podnosi je državnom 
tužiocu. 
Uz krivičnu prijavu iz stava 1. ovog člana dostavljaju se i dokumentacija, pribavljeni 
izveštaji, izjave i drugi materijali koji su relevantni za uspešno vođenje postupka. 
Ako Poreska policija, posle podnošenja krivične prijave, sazna za nove činjenice, dokaze 
ili tragove krivičnog dela, dužna je da prikupi potrebna obaveštenja i izveštaj o tome, kao 
dopunu krivične prijave, dostavi državnom tužiocu. 
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Poreska policija dužna je da u krivičnom postupku sarađuje sa sudom i tužilaštvom. 
 
Postupak po krivičnoj prijavi 
 

Član 138 
 
Državni tužilac dužan je da uzme u razmatranje krivičnu prijavu iz člana 137. stav 1. 
ovog zakona u roku od tri dana od dana prijema. 
Državni tužilac dužan je da o svojoj odluci po krivičnoj prijavi obavesti rukovodioca 
Poreske policije u roku od osam dana od dana donošenja odluke. 
 
Prijava nadležnom organu 
 

Član 139 
 
Ako se u postupku iz člana 135. stav 3. ovog zakona utvrdi da u radnjama lica nema 
elemenata krivičnog dela, već one predstavljaju druga kažnjiva dela, inspektor Poreske 
policije će podneti odgovarajuću prijavu nadležnom organu. 
Nadležni organ iz stava 1. ovog člana dužan je da uzme u razmatranje prijavu u roku od 
tri dana od dana prijema. 
Nadležni organ kojem je podneta prijava iz stava 1. ovog člana dužan je da o ishodu 
postupka obavesti rukovodioca Poreske policije u roku od osam dana od dana donošenja 
odluke povodom prijave. 
Činjenice i dokaze od značaja za visinu poreske obaveze, utvrđene u postupku iz člana 
135. stav 3. ovog zakona, inspektor Poreske policije dostavlja organizacionoj jedinici 
Poreske uprave gde je poreski obveznik registrovan. 
 
Deo četvrti 
 
POSTUPAK PO PRAVNOM LEKU 
 
Dopuštenost žalbe 
 

Član 140 
 
Protiv poreskog upravnog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obavezama iz 
poreskopravnog odnosa može se podneti žalba. 
Žalba se može podneti i kada po zahtevu poreskog obveznika za donošenje poreskog 
upravnog akta rešenje nije doneto u propisanom roku. 
Protiv konačnog poreskog upravnog akta može se pokrenuti upravni spor, ako zakonom 
nije drukčije propisano. 
Tužba u upravnom sporu može se podneti, kao da je žalba odbijena, a onda kada 
podnosilac tužbe istakne da o njegovoj žalbi odluka nije doneta u zakonskom roku. 
Podneta tužba ne odlaže izvršenje poreskog upravnog akta. 
 
Pravo na podnošenje žalbe 
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Član 141 

 
Žalbu može podneti lice o čijim je pravima ili obavezama odlučeno u prvostepenom 
poreskom postupku i lice koje ima pravni interes. 
 
Rok za žalbu 
 

Član 142 
 
Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema poreskog upravnog akta, osim ako 
zakonom nije drukčije propisano. 
 
Podnošenje žalbe 
 

Član 143 
 
Žalba se podnosi nadležnom drugostepenom poreskom organu, a predaje se neposredno 
ili preporučenom poštom, odnosno izjavljuje na zapisnik prvostepenom poreskom 
organu. 
Žalba podneta u zakonskom roku nenadležnom organu smatra se kao blagovremeno 
podneta nadležnom organu. 
U žalbi se navode poreski upravni akt protiv kojeg se podnosi žalba, žalbeni razlozi i 
dokazi za poništenje, izmenu ili ukidanje tog akta. 
U postupku po žalbi teret dokazivanja je na žaliocu. 
Podnosilac žalbe dužan je da žalbu potpiše. 
 
Postupanje prvostepenog organa po žalbi 
 

Član 144 
 
Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu prvostepeni 
poreski organ odbaciće zaključkom. 
Protiv zaključka iz stava 1. ovog člana može se podneti žalba u roku od osam dana od 
dana prijema zaključka. 
Prvostepeni poreski organ može usvojiti žalbu i poreski upravni akt izmeniti ako: 
1) oceni da je žalba opravdana i da nije potrebno sprovoditi novo utvrđivanje činjenica; 
2) oceni da je sprovedeni postupak bio nepotpun, a to je moglo biti od uticaja na 
rešavanje; 
3) žalilac u žalbi iznosi nove činjenice i dokaze koji bi mogli biti od uticaja na drukčije 
rešavanje stvari; 
4) žaliocu nije, a moralo je biti, omogućeno da učestvuje u postupku; 
5) je žalilac propustio da učestvuje u postupku, ali je u žalbi opravdao to propuštanje. 
U slučaju iz stava 3. tačka 1) ovog člana ne sprovodi se dopunski postupak, a u slučaju iz 
stava 3. tač. 2)-5) ovog člana dopunski postupak se sprovodi. 
Protiv novog poreskog upravnog akta iz stava 3. ovog člana može se podneti žalba. 
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Prvostepeni organ može izmeniti novi poreski upravni akt iz stava 3. ovog člana sve dok 
žalbu ne dostavi na rešavanje drugostepenom organu. 
U slučaju iz stava 3. ovog člana prvostepeni poreski organ odlučiće u roku od 30 dana od 
dana prijema žalbe. 
 
Organ nadležan za rešavanje po žalbi 
 

Član 145 
 
O žalbi protiv prvostepenog poreskog upravnog akta odlučuje nadležni drugostepeni 
poreski organ određen ovim zakonom. 
 
Stranke u postupku po žalbi 
 

Član 146 
 
Stranke u postupku po žalbi su: 
 
1) žalilac; 
2) lice koje ima pravni interes. 
 
Pravno dejstvo žalbe 
 

Član 147 
 
Žalba ne odlaže izvršenje poreskog upravnog akta. 
Izuzetno, drugostepeni poreski organ može odložiti izvršenje poreskog upravnog akta 
protiv kojeg je izjavljena žalba, ako poreski obveznik dokumentuje da bi plaćanjem 
poreza ili sporednih poreskih davanja pre konačnosti pobijanog akta pretrpeo bitnu 
ekonomsku štetu. 
Zaključak o odlaganju izvršenja, protiv kojeg žalba nije dopuštena, donosi po hitnom 
postupku drugostepeni poreski organ. 
Po žalbi drugostepeni poreski organ mora odlučiti u roku od 50 dana od dana predaje 
žalbe. 
Ako se postupak po žalbi okonča na način iz člana 152. stav 3. ovog zakona, prvostepeni 
poreski organ je dužan da postupi po nalogu drugostepenom poreskog organa u roku od 
20 dana od dana prijema drugostepenog rešenja. 
Ako je na osnovu poreskog rešenja protiv kojeg je izjavljena žalba pokrenut postupak 
prinudne naplate, a postupak po žalbi se ne okonča u roku iz st. 4. i 5. ovog člana, 
prinudna naplata se prekida zaključkom dok se poreskom obvezniku ne dostavi rešenje 
po žalbi, odnosno dok prvostepeni poreski organ ne postupi po nalogu drugostepenog 
poreskog organa. 
 
Odustanak od žalbe 
 

Član 148 
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Podnosilac žalbe može odustati od žalbe do donošenja rešenja po žalbi. 
Ako poreski obveznik odustane od žalbe, postupak po žalbi obustavlja se zaključkom. 
Odustankom od žalbe poreski obveznik ne gubi pravo na novu žalbu ako rok za žalbu 
nije istekao. 
 
Privremeni prekid postupka 
 

Član 149 
 
Ako odluka po žalbi zavisi od prethodnog pitanja koje je predmet sudskog spora ili je u 
nadležnosti drugog upravnog organa, drugostepeni poreski organ zaključkom privremeno 
prekida postupak po žalbi do rešavanja prethodnog pitanja. 
 
Rešavanje drugostepenog poreskog organa po žalbi 
 

Član 150 
 
Ako je žalba nedopuštena, neblagovremena ili izjavljena od neovlašćenog lica, a 
prvostepeni poreski organ je propustio da je zbog toga odbaci, odbaciće je drugostepeni 
poreski organ. 
Ako žalbu ne odbaci, drugostepeni poreski organ uzima predmet u rešavanje. 
Drugostepeni poreski organ može da: 
1) odbije žalbu; 
2) poništi poreski upravni akt u celosti ili delimično; 
3) izmeni poreski upravni akt. 
 
Odbijanje žalbe 
 

Član 151 
 
Drugostepeni poreski organ će odbiti žalbu kada utvrdi da je prvostepeni postupak 
pravilno sproveden i da je poreski upravni akt pravilno i na zakonu zasnovan, a žalba 
neosnovana. 
Drugostepeni poreski organ odbiće žalbu i kada nađe da je u prvostepenom postupku bilo 
nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli uticati na rešenje poreske upravne stvari. 
Ako drugostepeni poreski organ nađe da je prvostepeni poreski upravni akt zasnovan na 
zakonu, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih navedenih u aktu, on će u svom rešenju 
navesti te razloge, a žalbu odbiti. 
 
Poništavanje poreskog upravnog akta 
 

Član 152 
 
Ako drugostepeni poreski organ utvrdi da su u prvostepenom poreskom postupku 
činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, da se u postupku nije vodilo računa o 
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pravilima postupka koja bi bila od uticaja na rešavanje poreske upravne stvari, ili da je 
dispozitiv pobijanog poreskog upravnog akta nejasan ili je u protivrečnosti s 
obrazloženjem, on će dopuniti postupak i otkloniti izložene nedostatke, sam ili preko 
prvostepenog poreskog organa ili zamoljenog organa. 
Ako drugostepeni poreski organ nade da se na osnovu činjenica utvrđenih u dopunskom 
postupku poreska upravna stvar mora rešiti drukčije nego što je rešena u prvostepenom 
poreskom upravnom aktu, on će rešenjem poništiti prvostepeni poreski upravni akt i sam 
rešiti poresku upravnu stvar. 
Ako drugostepeni poreski organ nađe da će nedostatke prvostepenog poreskog postupka 
brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni poreski organ, on će svojim rešenjem poništiti 
prvostepeni poreski upravni akt i vratiti predmet prvostepenom poreskom organu na 
ponovni postupak. U tom slučaju drugostepeni poreski organ dužan je da svojim 
rešenjem ukaže prvostepenom poreskom organu u kojem pogledu treba da dopuni 
postupak, a prvostepeni organ dužan je da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i 
da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 20 dana od dana prijema drugostepenog rešenja, 
donese novo rešenje. 
Protiv novog rešenja iz stava 3. ovog člana dopuštena je žalba. 
Ako drugostepeni poreski organ utvrdi da su u prvostepenom poreskom upravnom aktu 
pogrešno ocenjeni dokazi, da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak u 
pogledu činjeničnog stanja, da je pogrešno primenjen pravni propis na osnovu kojeg se 
rešava stvar, ili ako nađe da je na osnovu slobodne ocene trebalo doneti drukčije rešenje, 
on će svojim rešenjem poništiti prvostepeni poreski upravni akt i sam rešiti stvar. 
Ako drugostepeni poreski organ utvrdi da je poreski upravni akt pravilan u pogledu 
utvrđenih činjenica i u pogledu primene zakona, ali da se cilj zbog kojeg je akt donet 
može postići i drugim sredstvima povoljnijim za poreskog obveznika, on će izmeniti 
prvostepeni poreski upravni akt u tom smislu. 
 
Oglašavanje poreskog upravnog akta ništavim 
 

Član 153 
 
Ako drugostepeni poreski organ utvrdi da je u prvostepenom postupku učinjena 
nepravilnost koja čini poreski upravni akt ništavim, oglasiće takav akt ništavim, kao i 
onaj deo postupka koji je sproveden posle te nepravilnosti. 
Ako drugostepeni poreski organ utvrdi da je prvostepeni poreski upravni akt doneo 
nenadležni organ, on će taj akt po službenoj dužnosti poništiti i dostaviti predmet 
nadležnom organu na rešavanje. 
 
Poništavanje i izmena poreskog rešenja u vezi s upravnim sporom 
 

Član 154 
 
Poreski organ protiv čijeg je rešenja blagovremeno pokrenut upravni spor može, do 
okončanja spora, da poništi ili izmeni svoje rešenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao 
da poništi to rešenje. 
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Poništavanje ili izmena rešenja iz stava 1. ovog člana može se izvršiti samo ako se na taj 
način otklanja nepravilnost ili nezakonitost u postupku donošenja rešenja i ako se time 
poreski obveznik ne dovodi u nepovoljniji položaj. 
Poresko rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku i nadležnom 
sudu. 
 
Deo peti 
 
PRAVNA POMOĆ U PORESKIM STVARIMA 
 
Opšte odredbe 
 

Član 155 
 
Pravna pomoć, u smislu ovog zakona, je pomoć koju državni organi i organizacije, organi 
teritorijalne autonomije i lokalne samouprave pružaju Poreskoj upravi dostavljanjem 
informacija ili primenom određenih mera potrebnih za sprovođenje poreskog postupka, a 
na osnovu zahteva Poreske uprave. 
 
Uslovi pružanja pravne pomoći 
 

Član 156 
 
Poreska uprava može zahtevati pravnu pomoć u poreskom postupku ako: 
1) ne može sama da obavi službenu radnju; 
2) ne raspolaže odgovarajućim uređajima ili sredstvima, neophodnim za obavljanje 
službene radnje; 
3) bi službenu radnju mogla da obavi samo uz značajno veći trošak nego zamoljeni 
organ, odnosno organizacija. 
Ako zamoljeni organ, odnosno organizacija odbije da pruži traženu pravnu pomoć ili ne 
odgovori na zahtev Poreske uprave u ostavljenom roku, Poreska uprava obaveštava 
ministra. 
 
Međunarodna pravna pomoć 
 

Član 157 
 
Međunarodnom pravnom pomoći, u smislu ovog zakona, smatra se pravo Poreske uprave  
da se u toku poreskog postupka obrati za pružanje pravne pomoći inostranom poreskom 
organu, kao i obaveza Poreske uprave da takvu pomoć pruži inostranom poreskom 
organu. 
Pružanje međunarodne pravne pomoći zasniva se na međunarodnim ugovorima. 
Ako pružanje međunarodne pravne pomoći nije uređeno međunarodnim ugovorom, 
pravna pomoć će se pružiti pod uslovima: 
1) ako postoji reciprocitet; 
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2) ako se država koja prima pravnu pomoć obaveže da primljene informacije i 
dokumentaciju koristi samo u svrhu poreskog, prekršajnog ili krivičnog postupka, kao i 
da će biti dostupne samo licima, organima uprave, odnosno pravosudnim organima 
nadležnim za određeni poreski predmet ili sprovođenje prekršajnog, odnosno krivičnog 
postupka u vezi sa tim predmetom; 
3) ako država kojoj se pruža pravna pomoć izrazi spremnost da kod poreza na dohodak, 
dobit i imovinu sporazumno izbegne moguće dvostruko oporezivanje odgovarajućim 
razgraničenjem poreske jurisdikcije; 
4) ako zadovoljenje zamolnice ne ugrožava javni poredak ili druge bitne interese 
Republike; 
5) ako ne postoji opasnost da bi pružanje pravne pomoći dovelo do odavanja službene ili 
profesionalne tajne ili da bi se rezidentnom poreskom obvezniku mogla naneti šteta većih 
razmera. 
 
Obaveze državnih organa i organizacija i organa teritorijalne autonomije i lokalne 
samouprave 
 

Član 158 
 
Državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave dužni 
su da Poreskoj upravi po službenoj dužnosti dostave činjenice koje su saznali vršeći 
poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze. 
 
Pravna pomoć u odnosima sa Republikom Crnom Gorom 
 

Član 159 
 
Pružanje pravne pomoći u odnosima sa Republikom Crnom Gorom zasniva se na 
sporazumu nadležnih državnih organa Republike i Republike Crne Gore. 
Pravna pomoć iz stava 1. ovog člana pruža se ako postoji reciprocitet. 
Vlada može odlučiti o prestanku reciprociteta, na obrazloženi predlog ministra. 
 
Deo šesti 
 
NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA PORESKE UPRAVE 
 
Nadležnost Poreske uprave 
 

Član 160 
 
Poreska uprava: 
 
1) vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar 
poreskih obveznika; 
2) vrši utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom; 
3) vrši poresku kontrolu u skladu sa zakonom; 
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4) vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; 
5) otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom 
propisane mere; 
6) pokreće i vodi prvostepeni i drugostepeni prekršajni postupak i izriče kazne i zaštitne 
mere za poreske prekršaje; 
7) odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku; 
8) stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; 
9) razvija jedinstveni poreski informacioni sistem; 
10) vodi poresko knjigovodstvo; 
11) planira i sprovodi obuku zaposlenih; 
12) pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa, u skladu sa 
kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi; 
13) obezbeđuje javnost u radu; 
14) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom. 
 
Poreska policija 
 

Član 161 
 
Za izvršavanje poslova na otkrivanju i prijavljivanju poreskih krivičnih dela i njihovih 
izvršilaca obrazuje se Poreska policija, kao posebna organizaciona jedinica Poreske 
uprave. 
Poreska policija planira, organizuje i izvršava poslove iz stava 1. ovog člana, u skladu sa 
zakonom. 
Poreskom policijom rukovodi glavni inspektor Poreske policije koga, na predlog 
ministra, postavlja Vlada. 
 
Službena značka i legitimacija 
 

Član 162 
 
Inspektoru Poreske policije izdaje se službena značka i legitimacija ovlašćenog službenog 
lica. 
Inspektor Poreske policije u obavljanju poslova mora imati službenu značku i 
legitimaciju. 
Akt o službenoj legitimaciji inspektora Poreske policije, poreskog inspektora i poreskog 
izvršitelja, kao i o službenoj znački inspektora poreske policije donosi ministar. 
Inspektor Poreske policije mora imati zaštitnu opremu sa oznakama Poreske policije čiji 
izgled i slučajeve u kojima se koristi, propisuje ministar. 
 
Poresko knjigovodstvo 
 

Član 163 
 
Poreska uprava vodi poresko knjigovodstvo. 
Poresko knjigovodstvo vodi se na način uređen aktom koji donosi ministar. 
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Isprava izdata na osnovu podataka iz poreskog knjigovodstva smatra se javnom 
ispravom. 
 
Poreski informacioni sistem 
 

Član 164 
 
Informacioni sistem Poreske uprave je jedinstven. 
Program razvoja informacionog sistema Poreske uprave donosi ministar, na predlog 
direktora Poreske uprave. 
Program iz stava 2. ovog člana sadrži naročito: 
1) stvaranje tehničkih pretpostavki za razvijanje jedinstvenog informacionog sistema 
Poreske uprave; 
2) razvojne pravce, dinamiku izgradnje i opremanja; 
3) potrebna sredstva i način njihovog obezbeđivanja. 
U okviru svog informacionog sistema, Poreska uprava ureduje i obezbeđuje standarde, 
definicije, klasifikacije i nomenklature, kodiranje podataka, tehniku obrade, prenos i 
iskazivanje podataka. 
 
Ovlašćenja Poreske uprave u poreskom i poreskom prekršajnom postupku 
 

Član 165 
 
Po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u poreskom postupku rešava 
ministar ili lice koje on ovlasti. 
Postupak za izricanje novčanih kazni i zaštitnih mera za poreske prekršaje Poreska 
uprava vodi po zakonu kojim se uređuje prekršajni postupak, ako ovim zakonom nije 
drukčije propisano. 
Poreska uprava vodi drugostepeni postupak po žalbama izjavljenim protiv rešenja o 
izricanju novčane kazne za poreski prekršaj. 
 
Oslobađanje od troškova u poreskom postupku 
 

Član 166 
 
U poreskom postupku Poreska uprava ne plaća takse, naknade i druge troškove za radnje 
i usluge koje joj, u tom postupku, pružaju državni organi, organi nadležni za vođenje 
registara, banke i drugi organi i organizacije. 
 
Rukovođenje 
 

Član 167 
 
Poreskom upravom rukovodi direktor. 
Direktora postavlja Vlada, na predlog ministra. 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



Direktor Poreske uprave obezbeđuje koordinaciju rada i jedinstvenu primenu poreskih 
propisa na celokupnoj teritoriji Republike, koja se ostvaruje aktima ministra (pravilnici, 
naredbe, uputstva, obavezne instrukcije) i neposrednim izdavanjem uputstava za rad. 
Na predlog direktora Poreske uprave, ministar uređuje: 
1) unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Poreskoj upravi, kojom se 
propisuju posebna znanja i sposobnosti za pojedina radna mesta; 
2)** prava i obaveze zaposlenih u Poreskoj upravi iz radnog odnosa (zvanja, plate, 
naknade zarada, kriterijumi za stimulativno nagrađivanje, priznanja, vođenje 
disciplinskog postupka i izricanje disciplinskih mera, kao i ovlašćenje za vođenje 
disciplinskog postupka i prenošenje tog ovlašćenja); 
3) stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u Poreskoj upravi; 
4) pravila ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi; 
5) poslove koji su nespojivi sa službenom dužnošću; 
6) druga pitanja u skladu sa zakonom. 
 
Organizacione jedinice 
 

Član 168 
 
Za obavljanje poslova iz nadležnosti Poreske uprave obrazuju se organizacione jedinice. 
Način obrazovanja, broj, struktura, mreža i delokrug organizacionih jedinica iz stava 1. 
ovog člana ureduju se aktom ministra, na predlog direktora Poreske uprave. 
Određeni poslovi Poreske uprave mogu se vršiti izvan sedišta organizacione jedinice, o 
čemu odlučuje direktor Poreske uprave. 
 
Radni odnosi 
 

Član 169 
 
Na zaposlene u Poreskoj upravi primenjuju se propisi o državnoj upravi, propisi o radnim 
odnosima i platama u državnim organima, kao i propisi iz oblasti zdravstvenog i 
penzijsko-invalidskog osiguranja i obrazovanja, ako ovim zakonom nije drukčije 
propisano. 
Lice koje je u drugom organu, organizaciji ili pravnom licu bilo u radnom odnosu do pet 
godina, a zasniva radni odnos u Poreskoj upravi na radnom mestu poreskog inspektora ili 
inspektora Poreske policije, dužno je da u roku od šest meseci od zasnivanja radnog 
odnosa položi dopunski stručni ispit, na način i prema programu koji donosi ministar. 
Pripravnik u Poreskoj upravi, pored stručnog ispita za zaposlene u državnim organima, 
polaže i stručni ispit na način i po programu iz stava 2. ovog člana. 
Zaposleni u Poreskoj upravi dužni su da izvršavaju naloge direktora, odnosno 
neposrednog rukovodioca izdate radi obavljanja poslova, osim onih kojima se nalaže 
izvršenje radnji koje predstavljaju krivično delo. 
Zaposleni u Poreskoj upravi su dužni da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju i posle 
isteka radnog vremena, subotom, nedeljom i u dane državnih praznika, kada je to 
neophodno. 
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Zaposleni u Poreskoj upravi ne mogu obavljati poslove koji su nespojivi sa službenom 
dužnošću, a prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti dužni su da poštuju pravila 
ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi. 
Zaposleni su dužni da se stručno obrazuju, osposobljavaju i usavršavaju prema programu  
Poreske uprave. 
Inspektoru Poreske policije, računa se uvećani staž osiguranja, tako što se svakih 12 
meseci efektivno provedenih na radu računa kao 16 meseci staža osiguranja. 
Inspektoru Poreske policije, poreskom inspektoru i poreskom izvršitelju kod koga 
nastanu promene u psihofizičkom ili opštem zdravstvenom stanju, koje ga čine 
nesposobnim za vršenje poslova inspektora Poreske policije, poreskog inspektora i 
poreskog izvršitelja, prestaje radni odnos, ako ne postoji mogućnost raspoređivanja na 
druge poslove u Poreskoj upravi. 
Promenom psihofizičkog ili opšteg zdravstvenog stanja iz stava 9. ovog člana smatra se 
gubitak radne sposobnosti u smislu propisa o penzijsko-invalidskom osiguranju, a 
inspektor Poreske policije, poreski inspektor i poreski izvršitelj kome po tom osnovu 
prestane radni odnos ima pravo na invalidsku penziju. 
Promene psihofizičkog ili opšteg zdravstvenog stanja iz stava 9. ovog člana utvrđuje 
nadležna komisija organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, na predlog direktora 
Poreske uprave ili lica koje on ovlasti. 
 
Sredstva za rad 
 

Član 170 
 
Sredstva za rad Poreske uprave obezbeđuju se u budžetu Republike. 
Za stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, projektovanje i 
izgradnju informacionog sistema, nabavku opreme za rad, izgradnju i kupovinu 
poslovnog prostora i stimulativno nagrađivanje zaposlenih, kao i za finansiranje svih 
ostalih aproprijacija utvrđenih budžetom Republike za tekuću godinu, Poreskoj upravi 
pripada: 
1) 5% od naplaćenih sporednih poreskih davanja, osim troškova postupka prinudne 
naplate poreza i troškova poreskoprekršajnog postupka; 
2) 10% od naplaćenih oporezovanih neprijavljenih prihoda; 
3) posebna jednokratna taksa na prinudnu naplatu poreza iz člana 83. stav 1. ovog 
zakona; 
4) celokupni iznos troškova postupka prinudne naplate poreza i sporednih poreskih 
davanja i troškova poreskoprekršajnog postupka za refundaciju ovih troškova koji u 
poreskom postupku prethodno padaju na teret sredstava Poreske uprave. 
Raspored sredstava iz stava 2. ovog člana vrši se finansijskim planom Poreske uprave. 
 
Politička neutralnost 
 

Član 171 
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U vršenju poslova iz svoje nadležnosti službena lica Poreske uprave dužna su da poslove 
obavljaju u skladu sa zakonom, pri čemu se ne mogu rukovoditi svojim političkim 
ubeđenjima. 
 
Deo sedmi 
 
KAZNENE ODREDBE 
  
Glava prva 
 
PORESKA KRIVIČNA DELA 
 
Izbegavanje plaćanja poreza 
 

Član 172* 
 
(Prestao da važi)  
 
Neuplaćivanje poreza po odbitku 
 

Član 173 
 
Odgovorno lice u pravnom licu - poreskom placu, kao i preduzetnik - poreski platac koji, 
u nameri da ne plati porez, ne uplati na propisani uplatni račun javnih prihoda iznos koji 
je obračunat na ime poreza po odbitku, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom 
kaznom. 
Ako iznos obračunatog, a neuplaćenog poreza iz stava 1. ovog člana prelazi 1.000.000 
dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. 
Ako iznos obračunatog, a neuplaćenog poreza iz stava 1. ovog člana prelazi 3.000.000 
dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne godine do deset godina i novčanom 
kaznom. 
Preduzetniku i odgovornom licu u poreskom obvezniku za krivično delo iz st. 1-3. ovog 
člana izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja samostalne delatnosti, poziva, 
delatnosti ili dužnosti od jedne godine do pet godina. 
 
Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit 
 

Član 173a 
 
Ko u nameri da ostvari pravo na neosnovan povraćaj poreza i poreski kredit, podnese 
poresku prijavu neistinitog sadržaja, u kojoj iskaže iznos za povraćaj veći od 100.000 
dinara kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. 
Ako je iskazani iznos za povraćaj i poreski kredit veći od 3.000.000 dinara učinilac će se 
kazniti zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom. 

Knjigovodstvena agencija KONTO7 www.konto7.rs



Preduzetniku i odgovornom licu u poreskom obvezniku za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog 
člana izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja samostalne delatnosti, poziva, 
delatnosti ili dužnosti od jedne do pet godina. 
 
Sastavljanje ili podnošenje falsifikovanog dokumenta od značaja za oporezivanje 
 

Član 174* 
 
(Prestao da važi) 
 
Ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole 
 

Član 175 
 
Ko u nameri da ugrozi naplatu poreza koji nije dospeo za naplatu ili koji nije utvrđen, ali 
je pokrenut postupak utvrđivanja ili kontrole, odnosno poreza koji je utvrđen njemu ili 
drugom licu, po ustanovljavanju privremene mere za obezbeđenje naplate poreza u 
skladu sa zakonom, odnosno u postupku prinudne naplate ili poreske kontrole otuđi, 
sakrije, ošteti, uništi ili učini neupotrebljivom stvar na kojoj je ustanovljena privremena 
mera za obezbeđenje naplate, odnosno stvar koja je predmet prinudne naplate poreza ili 
poreske kontrole, kazniće se zatvorom do jedne godine i novčanom kaznom. 
Kaznom zatvora iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko daje lažne podatke o činjenicama 
koje su od značaja za sprovođenje prinudne naplate poreza, odnosno poreske kontrole. 
 
Nedozvoljen promet akciznih proizvoda 
 

Član 176 
 
Ko stavlja u promet, odnosno prodaje proizvode koji nisu posebno obeleženi propisanim 
kontrolnim akciznim markicama, u skladu sa zakonom, kazniće se zatvorom od šest 
meseci do pet godina. 
Preduzetnik, odnosno odgovorno lice u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom ili 
uvozom proizvoda koji, u skladu sa zakonom, moraju biti posebno obeleženi kontrolnim 
akciznim markicama, a ne preduzme mere da ovi proizvodi pre stavljanja u promet budu 
obeleženi kontrolnim akciznim markicama, kazniće se zatvorom od šest meseci do tri 
godine. 
Preduzetniku se za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana izriče i mera bezbednosti zabrane 
vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti od jedne godine do pet godina. 
Odgovornom licu u pravnom licu se za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana izriče i mera 
bezbednosti zabrane vršenja poziva, odnosno dužnosti u trajanju od jedne godine do pet 
godina. 
Proizvodi koji nisu posebno obeleženi propisanim kontrolnim akciznim markicama i 
imovinska korist ostvarena krivičnim delom, oduzeće se. 
 
Nedozvoljeno skladištenje robe 
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Član 176a 

 
Ko skladišti robu na koju se plaća porez u prostoriji koja nije registrovana za tu namenu 
ili ko dozvoli da se u njegovoj prostoriji skladišti roba a prostorija nije za to registrovana, 
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom. 
Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko u registrovanoj prostoriji za skladištenje 
robe uskladišti robu na koju se plaća porez za koju ne postoji propisana dokumentacija o 
poreklu robe i plaćenom porezu. 
Za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku 
izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti u trajanju od 
jedne do pet godina. 
Roba iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeće se. 
 
Glava druga 
 
PORESKI PREKRŠAJI 
 
Nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave 
 

Član 177 
 
Poreski obveznik koji ne podnese poresku prijavu propisanu poreskim zakonom kazniće 
se za prekršaj novčanom kaznom u visini od dvostrukog do dvadesetostrukog iznosa 
poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a koji nije u skladu sa poreskim zakonom sam 
utvrdio u poreskoj prijavi i platio, a najmanje u iznosu od 5.000 dinara. 
Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana, kazniće se poreski obveznik koji ne podnese 
poresku prijavu propisanu poreskim zakonom u slučajevima kada je zakonom propisano 
da se ne sprovodi samooporezivanje. 
Poreski obveznik koji podnese poresku prijavu po isteku roka propisanog poreskim 
zakonom kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od dvostrukog do 
desetostrukog iznosa poreza koji je, u skladu sa poreskim zakonom, bio dužan da sam 
utvrdi u poreskoj prijavi i plati, a najmanje u iznosu od 2.000 dinara. 
Novčanom kaznom iz stava 3. ovog člana kazniće se poreski obveznik koji po isteku roka 
propisanog poreskim zakonom ne podnese poresku prijavu u slučajevima kada je 
zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje. 
Poreski obveznik koji u poreskoj prijavi da netačne podatke što je za posledicu moglo da 
ima smanjenje poreske osnovice ili neosnovano ostvarivanje prava na poreske podsticaje, 
kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od dvostrukog do dvadesetostrukog 
tako smanjenog iznosa poreza, a najmanje 2.000 dinara. 
Za prekršaj iz st. 1. i 3. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom 
kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. 
Za prekršaj iz st. 2. i 4. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom 
kaznom od 2.500 do 20.000 dinara. 
 
Prijavljivanje manjih iznosa poreza 
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Član 178 

 
Ako je iznos poreza utvrđen u poreskoj prijavi manji od iznosa koji je trebalo utvrditi u 
skladu sa zakonom, poreski obveznik kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini 
od 10% razlike ova dva iznosa. 
Ako je razlika iz stava 1. ovog člana veća od 25% iznosa koji je trebalo da bude utvrđen 
u poreskoj prijavi, poreski obveznik će se kazniti novčanom kaznom u visini od 50% te 
razlike. 
Ako razlika iz stava 1. ovog člana ne prelazi 25% iznosa koji je trebalo da bude utvrđen u 
poreskoj prijavi, ali je veća od 500.000 dinara, poreski obveznik će se kazniti novčanom 
kaznom u visini od 50% te razlike, ali najviše 1.000.000 dinara. 
Za prekršaj iz st. 1. do 3. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom 
kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. 
Poreski prekršaji poreskih obveznika - pravnih lica i preduzetnika 
 

Član 179 
 
Novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 
1) Poreskoj upravi ne podnese, ili ne podnese u propisanom roku prijavu za registraciju 
(član 25. tačka 1), član 27. i član 28. stav 7); 
2) na zahtev Poreske uprave ne dostavi, ili ne dostavi u određenom roku, poslovne knjige 
i evidencije koje sa njim povezana nerezidentna lica vode u inostranstvu, Autonomnoj 
pokrajini Kosovo i Metohija ili u Republici Crnoj Gori, odnosno overene prepise ili 
overene prevode tih knjiga i evidencija (član 37. st. 3-5); 
3) ne podnese u propisanim slučajevima, odnosno u propisanim rokovima, pojedinačnu 
poresku prijavu i informativnu poresku prijavu, ili u njoj navede netačne podatke (čl. 41. 
i 42); 
4) na zahtev Poreske uprave ne dostavi, ili ne dostavi na označeno mesto na uvid i 
proveru poslovne knjige i evidencije, poslovnu dokumentaciju i druge isprave (član 25. 
tačka 3) i član 44); 
5) ne dopusti da se obavi uviđaj na stvari, prostoriji ili zemljištu, odnosno da se kroz njih 
ili preko njih pređe radi uviđaja (čl. 49. i 50); 
6) ometa sprovođenje prinudne naplate, ili ako se ne udalji sa mesta na kojem se sprovodi 
prinudna naplata i nastavi njeno ometanje, ili ako odbije da stvari koje poseduje učini 
dostupnim za potrebe sprovođenja prinudne naplate (član 89. stav 7. i član 90. stav 3); 
7) na zahtev poreskih izvršitelja ne preda stvar poreskog obveznika koja se kod njega 
nalazi, a ne plati poresku obavezu poreskog obveznika umesto predaje stvari (član 103. 
stav 1); 
8) onemogućava poreskom inspektoru, odnosno poreskom izvršitelju da uđe na zemljište 
i u prostorije u kojima obavlja delatnost, a po odobrenju suda i u stan radi podvrgavanja 
kontroli, odnosno sprovođenja prinudne naplate (član 25. tačka 7) i član 125. stav 4); 
9) kod njega zaposleno lice ometa ovlašćenog službenika Poreske uprave - poreskog 
inspektora da privremeno zapečati poslovni ili skladišni prostor u postupku terenske 
kontrole, da obavi prinudnu naplatu ili drugu zakonom utvrđenu dužnost (član 126. stav 
2); 
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10) na zahtev Poreske uprave, odnosno poreskog inspektora, ne podnese dokumentaciju, 
ili ne pruži informacije i obaveštenja, ili ne da izjave koje su od uticaja na utvrđivanje 
činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje (član 25. tačka 3), član 121. stav 1. i član 127. 
stav 1); 
11) poreskom inspektoru u postupku terenske kontrole ne omogući uvid u stanje robe, 
odnosno u poslovne knjige, evidencije i drugu dokumentaciju ili isprave, ili ako to u 
njegovo ime ne učini od njega određeno ili kod njega zaposleno lice ili drugo lice (član 
127. st. 2, 3. i 7); 
12) kod njega zaposleno lice onemogućava poreskog inspektora u sprovođenju mere 
oduzimanja robe ili oduzimanja dokumentacije u toku poreske kontrole (član 130. i član 
132. stav 3. tačka 4); 
13) otuđi stvari za koje je poreski inspektor izrekao meru privremene zabrane otuđenja 
(član 132. stav 3. tačka 5); 
14) u postupku prikupljanja obaveštenja ne postupi po zahtevu Poreske policije (član 135. 
stav 3). 
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom 
kaznom od 5.000 do 30.000 dinara. 
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 
do 300.000 dinara. 
Novčanom kaznom od 50.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 
1) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o licu koje je, kao 
nerezident, opunomoćilo za izvršavanje poslova u vezi sa poreskim obavezama (član 14. 
stav 2); 
2) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o otvaranju ili 
zatvaranju računa kod banke u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, Republici 
Crnoj Gori ili u inostranstvu (član 25. tačka 8); 
3) za podatke koje obrađuje sredstvima za automatsku obradu podataka ne obezbedi, na 
zahtev Poreske uprave, izvod podataka na mediju koji Poreska uprava naznači, ili ako 
Poreskoj upravi ne omogući potpuni uvid u računovodstveni sistem kroz dokumentaciju, 
a kada je neophodno i kroz pristup hardveru i softveru (član 37. stav 6); 
4) se, na zahtev Poreske uprave, ne odazove na poziv radi pojašnjenja, ili ne pruži 
podatke i informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za 
oporezivanje (član 45. i član 47. stav 2); 
5) ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz nenovčanog potraživanja poreskog 
obveznika i Poreskoj upravi ne preda stvari koje duguje poreskom obvezniku (član 97. 
stav 2); 
6) Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o hartijama od 
vrednosti poreskog obveznika koje kod sebe čuva, sa procenom njihove vrednosti, ili ako 
u propisanom roku ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima 
na tržištu, ili ako ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na 
račun Poreske uprave (član 98. st. 3-5); 
7) stvar obuhvaćenu izlučnom tužbom koja mu je ostavljena na čuvanje ne sačuva u 
nepromenjenom stanju do okončanja spora po izlučnoj tužbi (član 102. stav 4); 
8) ne izvrši ili ne izvrši u propisanom roku rešenje o prinudnoj naplati na zaradi i drugim 
stalnim novčanim primanjima poreskog obveznika, odnosno ako ne izvrši rešenje o 
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naplati poreskog duga obveznika iz sopstvenih sredstava u skladu sa zakonom (član 189. 
st. 8. i 9). 
Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom 
kaznom od 2.500 do 15.000 dinara. 
Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 
do 150.000 dinara. 
Novčanom kaznom od 25.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 
1) Poreskoj upravi ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, ili ako 
prijavi netačne izmene podataka (član 25. tačka 1); 
2) prilikom podnošenja poreske prijave ili drugog propisanog akta na propisanom mestu 
ne unese svoj PIB (član 26. st. 3. i 4); 
3) u poresku prijavu ne unese PIB poreskog savetnika, ili je podnese nepotpisanu od tog 
lica, ako je to lice pripremilo prijavu ili njen deo (član 38. stav 6); 
4) ne postupi po nalogu Poreske uprave da učestvuje u postupku kancelarijske kontrole ili 
da pruži tražena objašnjenja (član 25. tačka 9) i član 121. stav 1); 
5) ne stavi na raspolaganje odgovarajuće mesto za rad poreskih inspektora u postupku 
terenske kontrole (član 125. st. 1. i 2); 
6) ne bude prisutan tokom terenske kontrole, ili odbije da učestvuje u postupku terenske 
kontrole, u skladu sa ovim zakonom (član 25. tačka 9) i član 127). 
Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom 
kaznom od 1.250 do 7.000 dinara. 
Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 12.500 
do 75.000 dinara. 
 
Poreski prekršaji poreskih obveznika - fizičkih lica 
 

Član 180 
 
Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, koje 
nije preduzetnik ako: 
1) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o licu koje je, kao 
nerezident, opunomoćilo za izvršavanje poslova u vezi sa poreskim obavezama (član 14. 
stav 2); 
2) Poreskoj upravi ne podnese, ili ne podnese u propisanom roku prijavu za registraciju, 
ako u prijavi za registraciju navede netačne podatke, ili ako ne prijavi sve kasnije izmene 
podataka u toj prijavi, ili ako prijavi netačne izmene podataka (član 25. tačka 1); 
3) ometa ili sprečava ovlašćenog službenika Poreske uprave u obavljanju zakonom 
utvrđene dužnosti u poreskom postupku (član 25. tačka 7); 
4) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o otvaranju ili 
zatvaranju računa kod banke u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, Republici 
Crnoj Gori ili u inostranstvu (član 25. tačka 8); 
5) prilikom podnošenja poreske prijave ili drugog propisanog akta na propisanom mestu 
ne unese svoj PIB (član 26. stav 3); 
6) Poreskoj upravi ne podnese, ili ne podnese u zakonskom ili dodatnom roku poresku 
prijavu, ili ako je podnese nepotpisanu, ili u prijavu unese netačne podatke, a ne ispravi ih 
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u propisanom roku, ili je podnese bez potrebne dokumentacije i dokaza od značaja za 
utvrđivanje poreza (član 25. tačka 2), član 38. st. 2, 3. i 5. i član 40. stav 1); 
7) na zahtev Poreske uprave, ne dostavi ili ne dostavi na označeno mesto na uvid i 
proveru isprave od značaja za oporezivanje (član 44); 
8) se, na zahtev Poreske uprave, ne odazove na poziv radi pojašnjenja, ili ne pruži 
podatke i informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za 
oporezivanje (član 45. i član 47. stav 2); 
9) ne dopusti da se obavi uviđaj na stvari, prostoriji ili zemljištu, odnosno da se kroz njih 
ili preko njih pređe radi uviđaja (čl. 49. i 50); 
10) ometa sprovođenje prinudne naplate, ili ako se ne udalji sa mesta na kome se 
sprovodi prinudna naplata i nastavi njeno ometanje, ili ako odbije da stvari koje poseduje 
učini dostupnim za potrebe sprovođenja prinudne naplate (član 89. stav 7. i član 90. stav 
3); 
11) ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz nenovčanih potraživanja poreskog 
obveznika i Poreskoj upravi ne preda stvari koje duguje poreskom obvezniku (član 9. stav 
2); 
12) stvar obuhvaćenu izlučnom tužbom koja mu je ostavljena na čuvanje ne sačuva u 
nepromenjenom stanju do okončanja spora po izlučnoj tužbi (član 102. stav 4); 
13) na zahtev poreskih izvršitelja ne preda stvar poreskog obveznika koja se kod njega 
nalazi, a ne plati poresku obavezu poreskog obveznika umesto predaje stvari (član 103. 
stav 1); 
14) ne postupi po nalogu Poreske uprave da učestvuje u postupku kancelarijske kontrole 
ili da pruži tražena objašnjenja (član 25. tačka 9) i član 121. stav 1); 
15) ne stavi na raspolaganje odgovarajuće mesto za rad poreskih inspektora u postupku 
terenske kontrole (član 125. st. 1. i 2); 
16) ne omogući poreskom inspektoru da uđe na zemljište i u prostorije u kojima obavlja 
delatnost, a po odobrenju suda i u stan, radi podvrgavanja kontroli (član 125. stav 4); 
17) ne bude prisutan tokom terenske kontrole, ili odbije da učestvuje u postupku terenske 
kontrole, u skladu sa ovim zakonom (član 25. tačka 9) i član 127); 
18) na zahtev Poreske uprave, odnosno poreskog inspektora, ne podnese dokumentaciju 
ili ne pruži informacije i obaveštenja, ili ne da izjave od uticaja na utvrđivanje 
činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje (član 25. tačka 3), član 121. stav 1. i član 127. 
stav 1); 
19) poreskom inspektoru u postupku terenske kontrole ne omogući uvid u stanje robe, 
odnosno u dokumentaciju ili isprave, a ne odredi lice koje će to učiniti u njegovo ime 
(član 127. st. 2. i 3); 
20) onemogućava poreskog inspektora u sprovođenju mere oduzimanja robe ili 
oduzimanja dokumentacije u toku poreske kontrole (član 130. i član 132. stav 3. tačka 4); 
21) u postupku prikupljanja obaveštenja ne postupi po zahtevu Poreske policije (član 135. 
stav 3). 
Poreski prekršaji poreskih posrednika i drugih poreskih dužnika 

Član 181 
Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u: 
1) sudu, organu lokalne samouprave, advokatskoj komori, profesionalnom udruženju, kao 
i u drugom organu ili organizaciji nadležnim za upis u odgovarajući registar, ako 
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Poreskoj upravi ne dostavi, ili ne dostavi u predviđenom roku propisano obaveštenje, 
odnosno podatke (član 29. stav 2. i član 184.); 
2) upravnom, odnosno sudskom organu koji vodi evidencije ili donosi odluke o mestu 
prebivališta, rođenju ili smrti fizičkog lica, odnosno proglašenju nestalog lica za umrlo, 
ako Poresku upravu ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku o podacima od 
značaja za utvrđivanje poreza (član 29. stav 3); 
2a) banci, ako ne obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa 
računa obveznika od momenta prijema rešenja o oduzimanju PIB-a (član 26. stav 5); 
2b) banci, ako ne obustavi izmirivanje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima 
prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u 
određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja 
(kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom (član 87a); 
2v) organizaciji za prinudnu naplatu, ako ne obračuna kamatu na način propisan ovim 
zakonom, od dana donošenja rešenja do dana prenosa celokupnog iznosa poreza i 
sporednih poreskih davanja i ako iznos obračunate kamate ne prenese na odgovarajuće 
račune javnih prihoda (član 95. stav 2); 
3) banci, ako pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu otvori račun bez podnetog 
dokaza o izvršenoj registraciji (član 30. stav 1); 
4) Poreskoj upravi, odnosno kod banke, ako ne izvrši, odnosno ne izvrši u propisanom 
roku, ili uz pripadajuću kamatu povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza i sporednih 
poreskih davanja, odnosno poresku refakciju (član 65. stav 3); 
5) banci, ako nalog poreskog obveznika za prenos sredstava na uplatne račune javnih 
prihoda ne izvrši u propisanom roku ili na propisani način (sukcesivno - prema prilivu 
sredstava) ili prvenstveno u odnosu na ostale naloge tog lica (član 69. st. 2. i 3. i član 95. 
stav 3); 
6) organu nadležnom za vođenje založnog registra pokretnih stvari, registra 
nepokretnosti, odnosno registra blokiranih računa, ako ne upiše založno pravo poreskog 
poverioca u propisanom roku (član 87. stav 5. i član 188. st. 1. i 4); 
7) organu nadležnom za vođenje registra nepokretnosti, ako ne dostavi, ili ne dostavi u 
propisanom roku, Poreskoj upravi traženi izvod iz javnih knjiga o nepokretnostima koje 
su svojina poreskog obveznika i izveštaj da li je upisana hipoteka drugog poverioca (član 
90. stav 2); 
8) banci, ako prinudnu naplatu iz novčanih sredstava poreskog obveznika ne vrši u skladu 
sa zakonom, ili ako ne izvrši rešenje o naplati poreskog duga obveznika naplatom iz 
sredstava te banke u skladu sa zakonom (član 95. st. 2. i 3); 
9) banci ili drugom pravnom licu, kod kojeg se čuvaju hartije od vrednosti poreskog 
obveznika, ako Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o tim 
hartijama od vrednosti sa procenom njihove vrednosti, odnosno ako u propisanom roku 
ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima na tržištu, ili ako 
ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na račun Poreske 
uprave (član 98. st. 3-5); 
10) banci, ako ne postupi po rešenju Poreske uprave o zabrani raspolaganja sredstvima na 
računu poreskog obveznika (član 132. stav 3. tačka 1); 
11) državnom organu i organizaciji, organu teritorijalne autonomije i lokalne 
samouprave, ako Poreskoj upravi ne dostavi činjenice koje je doznalo obavljajući poslove 
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iz svog delokruga, a koje ukazuju na mogućnost da poreska obaveza nije ispunjena (član 
158); 
12) banci, ako ne obustavi, ili ne obustavi u propisanom roku sve transakcije preko 
računa pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji nisu dostavili dokaz o izvršenoj 
registraciji (član 185. stav 2); 
13) banci, ako ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz novčanih potraživanja 
poreskog obveznika i ne izvrši prenos sredstava sa računa njegovog dužnika na propisani 
uplatni račun javnih prihoda, odnosno ako ne izvrši rešenje o prinudnoj naplati 
dugovanog iznosa neposredno iz sredstava te banke u skladu sa zakonom (član 189). 
Prekršaji odgovornih lica u Poreskoj upravi 

Član 182 
Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u 
organizacionoj jedinici Poreske uprave ako: 
1) poreskom obvezniku uskrati besplatne informacije o poreskim propisima ili osnovnu 
pravnu pomoć, ako je poreski obveznik neuk (član 24. stav 1. tačka 1); 
2) poreskom obvezniku uskrati uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o 
njemu vode kod Poreske uprave ili, na zahtev poreskog obveznika, ne izmeni nepotpune, 
odnosno netačne podatke o poreskom obvezniku (član 24. stav 1. tačka 6). 
Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj službeno lice Poreske 
uprave ako: 
1) se u poreskom postupku ne ophodi prema poreskom obvezniku sa poštovanjem i 
uvažavanjem (član 24. stav 1. tačka 3); 
2) onemogućava poreskog obveznika da bude prisutan tokom poreske kontrole, u skladu 
sa ovim zakonom (član 24. stav 1. tačka 10). 
 
Deo osmi 
 
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Registracija poreskih obveznika 
 

Član 183 
 
Poreska uprava izvršiće registraciju poreskih obveznika u roku od godinu dana od dana 
početka primene ovog zakona. 
 
Dostavljanje podataka o izvršenom upisu u registar Poreskoj upravi 
 

Član 184 
 
Sud, organ, odnosno organizacija iz člana 29. st. 1-3. ovog zakona dužni su da, u skladu 
sa aktom iz člana 29. stav 5. ovog zakona, dostave Poreskoj upravi podatke o licima 
upisanim u registar, odnosno druge podatke od značaja za utvrđivanje poreza, sa stanjem 
na dan početka primene ovog zakona. 
Obaveze banke u vezi sa imaocima računa 

Član 185 
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Banka dužna je da od pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica, koji kod njega na dan 
početka primene ovog zakona ima otvoren račun, zahteva da u roku od 15 dana od dana 
dodele PIB-a dostavi dokaz o izvršenoj registraciji. 
Ako pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice iz stava 1. ovog člana ne dostave dokaz o 
izvršenoj registraciji u roku iz stava 1. ovog člana, banka dužna je da narednog dana po 
isteku toga roka obustavi sve transakcije preko njenih računa i da o tome odmah obavesti 
Poresku upravu. 
Ako je na dan početka primene ovog zakona račun poreskog obveznika blokiran zbog 
dospelih, a neplaćenih poreza i sporednih poreskih davanja, blokada se prenosi na sve 
račune koje taj poreski obveznik ima u skladu sa Zakonom o platnom prometu iz člana 
69. stav 2. ovog zakona. 
 
Prijava za evidenciju imovine 
 

Član 186 
 
Poreski obveznik, fizičko lice i preduzetnik, dužan je da u roku od deset meseci od dana 
početka primene ovog zakona podnese Poreskoj upravi prijavu za evidenciju ukupne 
imovine u zemlji i inostranstvu, ako je njena vrednost veća od 20.000.000 dinara. 
Imovinu, u smislu stava 1. ovog člana, čine: 
1) nepokretnosti (stan, kuća, poslovna zgrada i prostorije, garaža, zemljište i dr.); 
2) akcije ili udeli u pravnom licu; 
3) oprema za obavljanje samostalne delatnosti; 
4) motorna vozila, plovila i vazduhoplovi; 
5) (brisana); 
6) štedni ulozi i gotov novac; 
7) druga imovinska prava. 
U prijavu za evidenciju imovine unose se i podaci o imovini povezanih lica. 
Poreski obveznik, fizičko lice i preduzetnik, čija je imovina iz st. 1. i 2. ovog člana veća 
od 10.000.000 dinara, ali ne prelazi 20.000.000 dinara, može da podnese prijavu za 
evidenciju imovine. 
Poreska uprava može, u skladu sa članom 60. stav 2. ovog zakona, proceniti vrednost 
imovine iskazane u prijavi za evidenciju imovine i dostaviti poreskom obvezniku rešenje 
o proceni. 
Prijava za evidenciju imovine služi isključivo za sprovođenje unakrsne procene poreske 
osnovice iz člana 59. ovog zakona. 
Unakrsna procena primeniće se na razliku između vrednosti imovine utvrđene u poreskoj 
kontroli i procenjene, odnosno prijavljene vrednosti imovine na način iz stava 5. ovog 
člana. 
Ako poreski obveznik iz stava 1. ovog člana ne podnese prijavu za evidenciju imovine, 
unakrsna procena primeniće se na njegovu celokupnu imovinu. 
Oblik i sadržinu prijave za evidenciju imovine propisuje ministar. 
Založno pravo Republike do dana početka rada registra zaloge 

Član 187 
Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja ima prvenstvo u odnosu na ostale 
obaveze poreskog obveznika i potraživanja drugih lica do dana početka rada registra 
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zaloge u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima 
upisanim u registar. 
Do dana početka rada registra zaloge iz stava 1. ovog člana, založno pravo Republike na 
nepokretnostima, novčanim sredstvima na računu poreskog obveznika, pokretnim 
stvarima i potraživanjima poreskog obveznika, ustanovljava se danom upisa u registar 
nepokretnosti, odnosno blokiranih računa, na pokretnim stvarima - popisom, a na 
potraživanjima poreskog obveznika dostavljanjem rešenja iz člana 92. stav 2. ovog 
zakona dužniku poreskog obveznika.  
Popisana pokretna stvar na kojoj je ustanovljeno založno pravo Republike pleni se u 
momentu popisa. 
Popisana pokretna stvar iz stava 3. ovog člana može se, izuzetno, ostaviti na čuvanje 
poreskom obvezniku do dana prodaje, ako to nalažu zahtevi ekonomičnosti postupka 
prinudne naplate. 
 
Prelazni režim ustanovljavanja založnog prava Republike 
 

Član 188 
 
Založna prava na pokretnim stvarima i potraživanjima poreskog obveznika ustanovljena 
do dana početka rada registra zaloge u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo 
na pokretnim stvarima upisanim u registar, u skladu sa članom 187. stav 2. ovog zakona, 
upisuju se u odgovarajući registar zaloge prioritetno, pod prvim danom početka rada tog 
registra.  
Poreska uprava je dužna da, radi ostvarenja prioritetnog založnog prava, odgovarajućem 
registru dostavi zahtev za upis založnih prava iz stava 1. ovog člana, u roku od 15 dana 
od dana početka rada registra zaloge.  
Godinu dana od početka rada registra zaloge Republika ima prioritetno pravo namirenja 
iz novčanih sredstava na računu poreskog obveznika kod banaka ili drugih finansijskih 
organizacija, bez upisa založnog prava u odgovarajući registar zaloge.  
Založno pravo Republike iz stava 3. ovog člana ustanovljeno u skladu sa članom 187. 
stav 2. ovog zakona, upisaće se prioritetno u odgovarajući registar zaloge, pod prvim 
danom nakon isteka roka od godinu dana od početka rada registra zaloge. 
 
Prelazni režim prinudne naplate iz novčanih potraživanja 
 

Član 189 
 
Do 31. decembra 2003. godine založno pravo Republike na novčanim potraživanjima 
poreskog obveznika ustanovljava se danom dostavljanja rešenja iz člana 92. stav 2. ovog 
zakona dužniku poreskog obveznika. 
Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih potraživanja može se 
izvršiti kada Poreska uprava u postupku utvrdi da takvo potraživanje nije sporno i da je 
dospelo za naplatu. 
Rešenjem o prinudnoj naplati poreza iz novčanih potraživanja potraživanje iz stava 1. 
ovog člana pleni se i nalaže se dužniku poreskog obveznika da svoj dug po tom 
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potraživanju uplati na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, do iznosa koji poreski 
obveznik duguje po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja. 
Na rešenje iz stava 3. ovog člana dužnik poreskog obveznika može izjaviti prigovor u 
roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja. 
Dužnik poreskog obveznika dužan je da u roku od tri dana po isteku roka za prigovor, 
odnosno od dana prijema rešenja po prigovoru, ako prigovor nije uvažen, izvrši uplatu 
zaplenjenog potraživanja iz stava 3. ovog člana. 
Ako dužnik poreskog obveznika ne postupi na način propisan u stavu 5. ovog člana, 
prinudna naplata se vrši iz novčanih sredstava sa njegovog računa, u skladu sa odredbama 
člana 95. ovog zakona. 
Ako potraživanje poreskog obveznika prema njegovom dužniku nije dospelo, Poreska 
uprava nalaže uplatu u smislu stava 3. ovog člana, po dospelosti potraživanja. 
Prinudna naplata na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima poreskog obveznika 
vrši se na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, kojim se stavlja zabrana na 
određenom delu tih primanja i nalaže isplatiocu da dugovani iznos poreza i sporednih 
poreskih davanja, počev od prve isplate, prenese na odgovarajući uplatni račun javnih 
prihoda. 
Ako isplatilac ne postupi po rešenju iz stava 8. ovog člana, naplata dugovnog iznosa 
poreza i sporednih poreskih davanja vrši se neposredno iz sredstava koja se nalaze na 
računu isplatioca, u skladu sa odredbama člana 95. ovog zakona. 
 
Prelazni režim prinudne naplate iz nenovčanih potraživanja 
 

Član 190 
 
Do 31. decembra 2003. godine založno pravo Republike na nenovčanim potraživanjima 
poreskog obveznika ustanovljava se danom dostavljanja rešenja iz člana 92. stav 2. ovog 
zakona dužniku poreskog obveznika. 
Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja može se izvršiti iz nenovčanog 
potraživanja poreskog obveznika kada Poreska uprava u postupku utvrdi da to 
potraživanje nije sporno i da je dospelo za naplatu. 
Rešenjem o prinudnoj naplati iz člana 92. stav 2. ovog zakona stavlja se zabrana na 
nenovčano potraživanje poreskog obveznika i nalaže njegovom dužniku da dugovane 
stvari preda Poreskoj upravi, koja će ih popisati, proceniti, zapleniti i prodati u skladu sa 
odredbama člana 89. i čl. 99-104. ovog zakona. 
Ako se zaplenjeno potraživanje odnosi na predaju nepokretnosti, prinudna naplata se 
sprovodi u skladu sa odredbama čl. 105-111. ovog zakona. 
Preuzimanje zaposlenih, postavljenih lica, predmeta, arhive, opreme i sredstava za rad 
Republičke uprave javnih prihoda 

Član 191 
Danom početka primene ovog zakona Ministarstvo finansija i ekonomije preuzeće 
zaposlene i postavljena lica Republičke uprave javnih prihoda, kao i predmete, arhivu, 
opremu i sredstva za rad. 
 
Prestanak važenja odredaba određenih zakona 
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Član 192 
 
Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe: 
1) Zakon o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda ("Službeni glasnik RS", br. 
76/91, 20/93, 37/93, 39/93, 53/93, 67/93, 45/94, 52/96, 42/98, 18/99, 33/99, 52/2000 i 
34/2001); 
2) čl. 125g, 136. i 138-144. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni 
glasnik RS", br. 52/96, 46/98 i 29/2001); 
3) čl. 108s i 108ć-108č Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 
18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/2001 i 18/2002); 
4) čl. 27j, 27j-1, 27k i 27lj-27r Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih 
lica ("Službeni glasnik RS", br. 22/92, 73/92, 82/92, 56/93, 67/93, 34/94, 52/96, 46/98 i 
29/2001); 
5) član 90, član 108. stav 1, član 117. stav 2, čl. 120-156. i 163-165, član 166. stav 1. tač. 
3) i 4), član 167. stav 1. tač. 13) i 14), član 168. stav 1. tač. 4)-6), član 169. tač. 3) i 4), 
član 170. tač. 1) i 3) i član 172. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik 
RS", broj 24/2001); 
6) čl. 72, 73, 77-110. i 114. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Službeni glasnik RS", 
broj 25/2001); 
7) čl. 27, 28, 35, 36, 38. i 46. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/2001 i 
73/2001); 
8) čl. 29-31, 40, 41, 43. i 55. Zakona o porezu na promet ("Službeni glasnik RS", br. 
22/2001 i 73/2001); 
9) član 41. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", broj 26/2001); 
10) u članu 53. stav 1. tačka 3) i članu 54. Zakona o uslovima za obavljanje prometa 
robe, vršenje usluga u prometu i inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", br. 
39/96, 20/97, 46/98 i 34/2001) deo kojim se uređuju novčane kazne za prekršaj iz člana 
7a i člana 53. stav 1. tačka 3) tog zakona; 
11) član 23. tačka 2) i član 25. Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", broj 
27/2002); 
12) u članu 139. stav 1. tačka 3) Krivičnog zakona Republike Srbije ("Službeni glasnik 
SRS", br. 26/77, 28//77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 i 21/90 i 
"Službeni glasnik RS", br. 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 
17/95, 44/98, 10/2002 i 11/2002) deo kojim se propisuje kazna za krivično delo 
zloupotrebe ovlašćenja u privredi za odgovorno lice u preduzeću ili drugoj organizaciji 
koja vrši privrednu delatnost koje, u vezi sa izvršenjem poreskih obaveza ili u vezi sa 
plaćanjem drugih dažbina, uskrati sredstva koja predstavljaju javni prihod i član 154. tog 
zakona. 
 
Stupanje na snagu Zakona 
 

Član 193 
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2003. godine. 
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Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj 
administraciji 
 
("Sl. glasnik RS", br. 70/2003) 
 

Član 22 
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije", osim člana 19 stav 1 ovog zakona koji se primenjuje od 1. jula 2003. 
godine.  
  
Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj 
administraciji 
("Sl. glasnik RS", br. 55/2004) 
 

Član 51 
 
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije".  
  
Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj 
administraciji 
("Sl. glasnik RS", br. 61/2005) 
 

Član 36 
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
Republike Srbije". 
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