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❖ Poslovni klub, (tekstovi,pitanja i 

odgovori, popust 50%  na cenu 
kotizacije za učešće na seminaru)

http://www.snezanamitrovic.rs/


Teме које  се презентују на семинару су:

❖Измене Закона о рачуноводству

❖Измене Закона о ревизији

❖Измене Закона о ПДВ и актуелна примена 
појединих одредби 

❖Измене Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији

❖Измене Закона о девизном пословању

❖Измене Закона  о спречавању прања новца и 
индикатори које примењују рачуновође

❖Актуелна питања из других пореских закона



Измене Закона о рачуноводству (Сл.гл.РС, 30/18)/
Забрана кривично осуђиваним правним и физичким лицима 

да буду оснивачи и власници друштава/предузетничких 
радњи, које пружају рачуноводствене  услуге

• У члану 15. после става 1. додају се нови ставови, 2 
и 3:

• Став 2 гласи: 
➢«Оснивач, односно власник, као и члан органа 

управљања привредног друштва којe има 
регистровану претежну делатност за пружање 
рачуноводствених услуга, не може бити правно 
лице које је осуђено правоснажном пресудом за 
кривично дело у смислу закона којим се уређује 
одговорност правних лица за кривична дела, 
односно физичко лице које је правоснажно 
осуђено за кривична дела из става 3. овог члана». 



• Став 3 гласи:

➢«Предузетник који има регистровану претежну 
делатност за пружање рачуноводствених услуга 
не може бити лице које је правоснажно 
осуђено за кривична дела против права по 
основу рада, привреде, имовине, правосуђа, 
прања новца, финансирања тероризма, јавног 
реда и мира, правног саобраћаја и службене 
дужности». 



Препорука за све пружаоце рачуноводствених 
услуга који воде пословне књиге под шифром 

делатности, 69.20:

Упознати  се са одредбама Кривичног законика  (Сл.гл.РС, 
85/2005.....94/2006)

➢ У вођењу пословних књига,  примењивати професионалну, 
законску и интерну регулативу и доследно примењивати све 
одредбе пореских прописа и не чинити пореска кривична 
дела према ЗПППА, која за последицу имају:

1.Потпуно или делимично избегавање плаћања пореза, 
2. Сачињавање или подношење фалсификованог документа од 

значаја за опорезивање;
3. Угрожавање наплате пореза и пореске контроле;
4. Недозвољен промет акцизних производа и 
5. Друге незаконите радње које су у вези са избегавањем и 

помагањем у избегавању плаћања пореза.
➢ Доследно примењивати одредбе Закона о спречавању прања 

новца и анализирати објављене индикаторе за рачуновође.



Ризик да се трајно изгуби право бављења 
пословима, пружања рачуноводствених услуга

➢Новим одредбама у Закону о рачуноводству, 
због утврђене кривичне одговорности, 
забрањује се трајно бављење пословима 
пружања рачуноводствених услуга, лицу које 
је правоснажно осуђено за кривична дела 
против:

➢ Права по основу рада (глава 16 у КЗ, чланови 
од 163-169, повреда права по основу рада и 
социјалног осигурања, повреда права при 
запошљавању и за време незапослености, 
повреда права на управљање, на штрајк итд ), 



➢Привреде (глава 22 у КЗ, чланови 223-245, превара 
у обављању привредне делатности,превара у 
осигурању,проневера у обављању привредне 
делатности,злоупотреба поверења, пореска утаја, 
неуплаћивање пореза по одбитку, злоупотреба 
положаја одговорног лица, злоупотребе у поступку 
јавних набавки, приватизације, изазивање стечаја 
и слично), 

➢Имовине (кривична дела против имовине , глава 
21 КЗ, чланови 203-222, крађа, тешка крађа, 
разбојништво и слично),

➢ Правосуђа ( Глава 30 у КЗ, чл 331-340, 
непријављивање, непријављивање кривичног 
дела и учиниоца, лажно пријављивање и давање 
лажног исказа, ометање правде и слично).



➢Прања новца, финансирања тероризма 
(Рачуновође да поступају у складу са Законом и 
прате индикаторе,  који могу указати да се ради о 
трансакцијама које представљају прање новца и 
финансирање тероризма),

➢ Јавног реда и мира (глава 31 у КЗ, изазивање 
панике и нереда, насилничко понашање, 
удруживање ради вршења кривичних дела и 
слично),

➢ Правног саобраћаја (фалсификовање исправа, 
глава 32 у  КЗ) и 

➢Службене дужности ( глава 33 у КЗ, чланови од 359-
369, злоупотреба службеног положаја, трговањем 
утицајем, примање мита и слично).



Примена измењених одредби

➢ Привредно друштво, 
односно предузетник, 
који имају регистровану 
претежну делатност за 
пружање 
рачуноводствених услуга, 
дужни су да своје 
пословање ускладе са 
одредбама овог закона 
најкасније у року од шест 
месеци од дана ступања 
на снагу овог закона

( најкасније до 28.октобра 
2018.г. )

➢ Овај закон ступа на 
снагу осмог дана од 
дана објављивања у 
„Службеном гласнику 
Републике Србије”, 
односно од 28.04.2018.г. 



Измене Закона о ревизији (Сл.гл.РС, 30/18)

• Забрана кривично осуђиваним правним и физичким лицима 
да буду оснивачи и власници друштава за ревизију

• У члану 12. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
➢ „Оснивач, односно власник друштва за ревизију не може бити 

правно лице које је осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела у смислу закона којим се уређује одговорност 
правних лица за кривична дела или физичко лице које је 
правоснажно осуђивано за кривична дела из члана 5. овог 
закона.”.

➢ Друштва за ревизију дужна су да своје пословање ускладе са 
одредбама овог закона најкасније у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог закона (до 28.октобра.2018.г.

➢ Друштва за ревизију дужна су да доставе Комори овлашћених 
ревизора обавештење о испуњености захтева из става 1. овог 
члана.



Кривична дела према  члану  5. Закона 
о ревизији су:

➢Кривична дела која одређена лица чине 
недостојним за обављање послова из става 1. 
овог члана, у смислу овог закона јесу кривична 
дела против права по основу рада, привреде, 
имовине, правосуђа, прања новца, финансирања 
тероризма, јавног реда и мира, правног 
саобраћаја и службене дужности.

• ИСТА КВАЛИФИКАЦИЈА КРИВИЧНИХ ДЕЛА  У 
СМИСЛУ ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈЕ У  
ЗАКОНУ О РАЧУНОВОДСТВУ И ЗАКОНУ О 
РЕВИЗИЈИ!



Измене Закона о ПДВ(Сл.гл.РС, 30/18)

• Допуна одредбе у чл. 16. везано 
за “Настанак пореске обавезе”

➢ У чл. 16. тачка 2а) која гласи: 
издавање рачуна код услуга из 
члана 5. став 3. тачка 1) овог 
закона, после речи: „овог законаˮ 
додају се запета и речи: 
„укључујући и услуге непосредно 
повезане са тим услугама које 
пружа исто лицеˮ. 

• Услуге из члана 5. став 3. тачка 1) 
Закона о ПДВ,  јесу, «пренос, 
уступање и давање на 
коришћење ауторских и сродних 
права, патената, лиценци, 
заштитних знакова као и других 
права  интелектуалне својине»

• У пракси, најчешће се 
ради о давању на 
коришћење разних 
врста лиценци за 
коришћење софтвера, 
сајтова са одређеним 
временским роком,  
интелектуалне својине. 



Допуна одредбе у чл 24. «ПДВ се не плаћа»

➢ У члану 24. став 1. после 
тачке 5) додаје се тачка 
5а), која гласи: 

• „5а) промет добара која се 
уносе у слободну зону, 
превозне и друге услуге 
које су непосредно 
повезане са тим уносом и 
промет добара у слободној 
зони, који се врши страном 
лицу које има закључен 
уговор са обвезником ПДВ 
– корисником слободне 
зоне да та добра угради у 
добра намењена 
отпремању у 
иностранство;ˮ. 

• Најчешће су послови 
производне делатности, 
где ПДВ обвезник, корисник 
слободне зоне, има 
закључен уговор са 
страним лицем, да као  
произвођач, који те послове 
врши у слободној зони, 
произведе  и угради  у 
унета добра у слободну 
зону у нове 
производе/добра, која ће се  
отпремити у инострансво.



Измене услова, код рефакције ПДB страном 
обвезнику 

• У члану 53. (рефакција ПДВ извршиће се страном 
обвезнику на његов захтев, за промет покретних добара 
и пружене услуге у Републици под условима) став 1. 
тачка 4) мења се и гласи: 

• „4) не врши промет добара и услуга у Републици, 
осим промета: 

• (1) услуга превоза добара које су у складу са чланом 
24. став 1. тач. 1), 5) и 8) овог закона ослобођене 
пореза; 

• (2) услуга превоза путника који у складу са чланом 
49. став 7. овог закона подлеже појединачном 
опорезивању превоза; 

• (3) добара и услуга за који обавезу обрачунавања 
ПДВ има обвезник ПДВ –прималац добара или 
услуга.ˮ. 



Измене везано за порески аспект, 
финансијске подршке породици са децом

• У члану 12. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезу на додату вредност („Службени гласник РСˮ, број 
108/16) речи: „које су набављене до дана почетка 
примене закона којим се уређује финансијска подршка 
породици са децом, а којим се прописује једнократна 
исплата новчаних средстава на име куповине опреме за 
бебе,ˮ замењују се речима: „рођене закључно са 30. јуном 
2018. годинеˮ.

• Практично прозилази, да одредбе члана 56 б, везано за 
право на рефакцију ПДВ за куповину хране и опреме за 
бебе, на основу прописаних услова,  престају да важе од 
1. јула 2018.г., јер ће се поступати по одредбама Закона о 
финансијској подршци породици са децом. 



Примена измењених одредби Закона о ПДВ

• Измене Закона о ПДВ,  ступају на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србијеˮ а то је 28.04.2018.г., 
а примењиваће се од 1. јула 2018. године, осим 
одредаба члана 4. које се односе, на измене у 
члану 53. став 1. тачка 4) које ће се 
примењивати од 1. јануара 2019. године 
(везано за допуњене услове за рефакцију ПДВ, 
страном обвезнику). 



Нека питања из праксе,везано за  примену 
одредби у вези  ПДВ

• Примена одредби члана 24. тачка 16 а Закона о ПДВ 
и члана 27. Правилника о праву на пореско 
ослобођење и обавеза обавештавања Центрaле 
Пореске управе

• „Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16а) 
Закона, за промет добара и услуга, који се врши у 
складу са уговорима о донацији закљученим са 
државном заједницом Србија и Црна Гора или са 
Републиком Србијом, под условом да је тим 
уговорима предвиђено да се из добијених новчаних 
средстава неће плаћати трошкови пореза, обвезник 
може да оствари ако промет добара и услуга 
непосредно врши:



Услови за пореско ослобођење према чл 27 
правилника

➢ 1) лицу са којим је 
закључен уговор о 
донацији, односно лицу 
које је ангажовано за 
спровођење одређеног 
пројекта на територији 
Републике Србије од 
стране лица са којим је 
закључен уговор о 
донацији, 
(имплементарни 
партнер);

➢ 2) лицу које је 
ангажовано за 
спровођење одређеног 
пројекта на територији 
Републике Србије од 
стране имплементарног 
партнера 



➢ 3) кориснику новчаних 
средстава која су предмет 
уговора о донацији, ако су 
та средства, од стране 
даваоца донације или 
имплементарног партнера, 
непосредно дата кориснику 
за финансирање одређеног 
пројекта у Републици 
Србији, као и кориснику 
добара или услуга који су 
предмет уговора о 
донацији, независно од 
тога да ли је та добра или 
услуге платио давалац 
донације или друго лица;

➢ 4) страном лицу које у 
Републици Србији 
нема седиште ни 
сталну пословну 
јединицу а које врши 
промет добара и услуга 
кориснику новчаних 
средстава, односно 
кориснику добара и 
услуга из тачке 3) овог 
става у оквиру пројекта 
који је предмет 
донације



➢5) у својству имплементарног партнера из 
тачке 1) овог става, односно у својству 
корисника новчаних средстава из тачке 3) 
овог става кориснику добара и услуга, у 
случају када плаћање за та добра и услуге 
није непосредно извршио давалац 
донације нити корисник добара и услуга



• Изузетно од става 1. овог 
члана, пореско ослобођење 
из члана 24. став 1. тачка 
16а) закона, за промет 
добара и услуга, који се 
врши у складу са уговорима 
о донацији, у случају када 
Делегација ангажује 
домаће или страно лице за 
промет добара и услуга у 
оквиру реализације 
пројекта у Републици 
Србији, може да се оствари

• ако се накнада за тај 
промет наплаћује 
непосредно од 
Делегације, односно 
страног лица. 
Републички орган чији је 
функционер у име 
Републике Србије 
закључио уговор о 
донацији доставља 
Централи Пореске 
управе, копију 
закљученог уговора о 
донацији и податак о 
износу средстава који је 
предмет уговора о 
донацији.



Обавеза достављања доказа Пореској 
управи, као услов за пореско ослобођење

• Имплементарни партнер доставља Централи 
Пореске управе:

1. доказ да је у својству имплементарног партнера 
ангажован од стране даваоца донације, 

2.списак подимплементарних партнера,

3. списак корисника донације и

4. копије уговора закључених са 
подимплементарним партнерима, односно 
корисницима донације.



Како да поступи  подимплементарни партнер, ако 
имплементарни партнер није доставио доказ и 

списак,  Пореској управи о подимплементарним 
партнерима?

• Подимплементарни партнер, да би обезбедио 
право на пореско ослобођење према чл 27. 
правилника,  преузима обавезу коју има 
имплементарни партнер (који није испунио своју 
обавезу) и доставља прописане доказе Централи 
Пореске управе!

• У пореском поступку, тек после свих наведених 
радњи, подимплементарни партнер, може 
доказати да је испунио услове за пореско 
ослобођење, према чл. 27. правилника.  



(Мишљење МФ, бр. 413-00-00242/2017-04 од 
26.3.2018. год.)

• Обавеза обрачунавања ПДВ у случају када обвезник 
ПДВ − прималац услуге превоза добара повезане са 
извозом потражује од обвезника ПДВ − превозника 
новчана средства на име накнаде штете за добра 
која су уништена у пожару камиона којим се вршио 
превоз тих добара, а који се догодио у иностранству.

• «С тим у вези, а под претпоставком да обвезник ПДВ 
којем је пружена услуга превоза добара поседује 
доказ о извршеном извозу добара, обвезник ПДВ 
нема обавезу да за добра уништена у пожару 
камиона којим се вршио превоз тих добара, а који 
се догодио у иностранству, обрачуна и плати ПДВ.

• У документу који обвезник ПДВ издаје на име 
потраживања накнаде штете не исказује се ПДВ».



Одређивање пореског дужника за промет услуга
које страно лице − обвезник ПДВ електронским 

путем пружа пореским обвезницима са седиштем 
у Републици Србији

(Мишљење МФ, бр. 011-00-234/2018-04 од 20.3.2018.

Страно лице, које у Републици Србији нема седиште, односно 
пребивалиште, а које врши опорезиви промет добара и 
услуга у Републици Србији искључиво обвезницима ПДВ, 
односно лицима из члана 9. став 1. овог закона, у конкретном 
случају промет услуга пружених електронским путем, није 
дужно да одреди пореског пуномоћника и да се у Републици 
Србији евидентира за обавезу плаћања ПДВ.

Међутим, страно лице које предметне услуге пружа другим 
лицима, примера ради физичким лицима која нису 
обвезници ПДВ, дужно је да одреди пореског пуномоћника и 
да се евидентира за обавезу плаћања ПДВ у Републици 
Србији.



Пропуст код пореског дужника да према 
члану 10. став 2. тачка 3), интерно обрачуна 

ПДВ и када има право на одбитак ПДВ?
• У смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматрају се 

добра и услуге чији се промет врши у складу са чланом 4. 
став 1. и став 3. тачка 6) и чланом 5. став 1. и став 3. тачка 
3) Закона, у оквиру обављања делатности из одређених 
група Класификације делатности;

• У пореском поступку, када се утврди пропуст да порески 
дужник није обрачунао интерно обавезу за ПДВ и када се 
у поступку контроле, наложи да се обрачуна ПДВ, 
дозвољава се ПДВ обвезнику да поднесе измењену ПДВ 
пријаву у којој ће искористити право на одбитак ПДВ 
(када су испуњени кумулативни сулови за право на 
одбитак ПДВ)!  Тај интерни став заступа Пореска управа, 
под претпосатвком уважавања начела факцититета!



Актуелности везано за (НЕ) примену 
Обрасца ПОПДВ од 1.7.2018.г.???

• Велике стручне активности усмерене директно ка 
кабинетима као  и преко писаних и ТВ медија уз подршку 
рачуновођа, допринеле су, да је сагледана потреба да се 
овај образац не примени из више разлога.

• Очекујем званично саопштење, што ће значити хитну 
измену Закона о ПДВ и правилника.

• Поред свега до сада наведеног као аргументи, зашто је 
Образац ПОПДВ непримењив,  несагледиве последице по 
државу би биле, и већ су мерљиве, када нова 
регистрована привредна друштва и предузетници, свесно 
не улазе у систем ПДВ а када приђу  нивоу укупног 
промета од 8.000.000, избегавају  да уђу у систем ПДВ  по 
сили закона,  тиме што оснивају ново правно лице или 
предузетничку радњу.

• То је већ уочена пословна пракса која би  допринела  
умањењу јавних прихода од ПДВ-а,  у буџет Србије.



КАФЕ ПАУЗА 



Измене Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији(Сл.гл.РС, 30/18)

• Усвојене измене у ЗПППА, јесу наставак реформе 
Пореске управе која се проводи од 2013.г., везано 
за порески поступак и комуникацију са пореским 
обвезницима.

• Извршена је допуна чл.  2а став 1. ЗПППА, која поред 
тога што се закон и до сада односио на изворне 
јавне приходе локалних самоуправа, које те приходе 
утврђују, наплаћују и контролишу у јавноправном 
односу,  прецизира, да се да уместо, “Укључујући 
акте у управном поступку” измена гласи,

• „укључујући и изворне јавне приходе које 
јединице локалне самоуправе утврђују, наплаћују 
и контролишу у поступцима у којима доносе 
пореске управне акте, као и друге акте у управном 
поступку”. 



Додељивање ПИБа лицима за чију 
регистрацију је надлежан орган јединица 

локалне самоуправе
➢ У члану 26. став 4. после речи: „привредних субјеката.ˮ 

додају се речи: „Лицима за чију регистрацију је надлежан 
орган јединица локалне самоуправе, ПИБ се додељује 
преко тог органа, у року прописаном законом.”

( увек се поступа према Правилнику о ПИБу и доставља 
обавештење Пореској управи, везано за нови ПИБ

Пријаву за регистрацију на Обрасцу ПР-1 подносе: 
резидентно правно лице; државни орган и организација; 
орган и организација територијалне аутономије или 
локалне самоуправе без својства правног лица; стална 
пословна јединица нерезидентног правног лица; 
нерезидентно правно лице и сва остала резидентна и 
нерезидентна лица која немају својство физичког лица, 
односно предузетника за чију регистрацију није надлежна 
Агенција).



Измене у чл 31. ЗПППА,  везано за одговорност за 
секундарну обавезу, односно када је неко лице 
одговорно за доспелу пореску обавезу другог 

лица код пореза по одбитку

• У члану 31. став 2. тачка 3) (лица одговорна за обрачунавање и 
плаћање пореза по одбитку-за износ тог пореза по одбитку 
који није плаћен) после речи: „по одбитку” на оба места бришу 
се, а после речи: „није плаћен” додају се запета и речи: „у 
случајевима када се утврди да то лице није поступало са 
дужном пажњом”. 

• (оставља се простор пореском инспектору,  да у поступку 
контроле процени, да ли лице које има секундарну обавезу и 
које је одговорно за обрачунавање и плаћање пореза по 
одбитку-за износ тог пореза по одбитку који није плаћен, да ли 
лице,  није поступало са довољно пажње /ППП ПД, подноси 
се према члану 41 ЗПППА, пре сваке исплате  прихода за које 
у складу са законом постоји обавеза да се обрачуна,  порез на 
доходак и доприноси/



Измене које се односе на обавезе АПР-а везано за 
промену података, кад је покренут порески 

поступак, /чл 29.став 9 гласи:

➢ „»Агенција за привредне регистре не може извршити брисање 
привредног субјекта из прописаног регистра, регистровати 
статусне промене и вршити промене података који се односе на 
оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик 
организовања, прекид или друге промене података у вези 
обављања делатности предузетника, у периоду од добијања 
обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта 
вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске 
полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до 
добијања обавештења да је пореска контрола завршена, 
односно окончане радње Пореске полиције, као и у периоду од 
добијања обавештења да је привредном субјекту,  привремено 
одузет ПИБ, односно до добијања обавештења да је враћен ПИБ.

➢ Агенција за привредне регистре може вршити промене 
података у вези обављања делатности предузетника у 
случајевима одређивања, односно промене пословође 
предузетника, у складу са законом»



ЗПППА прецизира достављање пореских аката, 
пореском  обвезнику, и електронским путем

➢ У члану 36. став 1. после речи: „Порески актˮ додају се речи: 
„из члана 34. овог закона,ˮ, а после речи: „пореског органаˮ 
додају се запета и речи: „односно на адресу електронске 
поште пореског обвезника, на начин прописан овим закономˮ. 

➢ У ставу 7. после речи: „када се уручиˮ додају се речи: 
„одговорном лицу, односноˮзапосленом код правног лица. 
Подразумева да ће ПУ порески акт  насловити на одговорно 
лице, па тек онда ако није могуће уручити њему, доставити 
порески акт, лицу запосленом код правног лица. 

➢ У ставу 10. после речи: „достављањаˮ додају се запета и речи: 
„на адресу електронске поште пореског обвезника унету у 
пријаву за регистрацију или у последњу пореску пријаву, у 
складу са овим закономˮ.

➢ Додаје се став 13, који гласи: 
„Поступање са електронским документима обавља се у складу 
са законом којим се уређује електронски документ, односно 
законом којим се уређује електронска управа.”. 



Допуњен члан 38. ЗПППА, везано за 
прелазак на  електронско достављање  
пореских пријава за порез на имовину

• Пореској управи ће се од почетка 2019.г. 
Електронским путем подносити и пореске 
пријаве за порез на имовину.

➢У члану 38. став 7. тачка 7) подтачка (6) тачка на 
крају замењује се тачком и запетом и додаје се 
подтачка (7), која гласи: 

• „(7) пореску пријаву за порез на имовину - од 1. 
јануара 2019. године.” 



У чл 38 ЗПППА нова два става, која уређују начине 
достављања пореских пријава за порез на 

имовину,  по основу промета непокртености

• Чл 38. после става 10. додају се нови ст. 11. и 12, 
који гласе: 

• Порески обвезник може поднети пореску пријаву:

➢ електронским путем или у писмeном облику –
непосредно или

➢ путем поште и преко овлашћеног лица, у складу са 
законом, као и преко јавног бележника за пореске 
обавезе по основу пореза на имовину настале у 
вези са прометом непокретности, у складу са 
законом. 



Прецизирани  су разлози подношења 
измењене пореске пријаве 

• У члану 40. став 1. који гласи, «Ако порески обвезник 
установи да пореска пријава, коју је поднео Пореској 
управи, садржи грешку или пропуст» речи: иза речи „или 
пропустˮ замењују се речима: „која за последицу има 
погрешно утврђену висину пореске обавезе, односно 
пропуст друге врстеˮ.  

• У  досадашње ставу 5. који дефинише да се не може 
поднети измењена пореска пријава када је покренут 
поступак пореске контроле односно након доношења 
решења о утврђивању пореза из чл 54.став2.тачка 2) 
подтачка (2) овог закона», после речи: „овог законаˮ 
додају се запета и речи: „као и након покретања радњи 
пореске полиције у циљу откривања пореских 
кривичних делаˮ. 



У чл. 40 додаје се нови став 6
И одмах се могу поставити питања: 

Да ли је ово пореско решење уставно? 
Да ли је овим решењем неминован порески 

прекршај?
• НОВИ став 6. гласи:

➢«Порески обвезник не може поднети измењену 
пореску пријаву за порез на додату вредност, за 
порески период за који је поднео пореску 
пријаву, у коме се врши промена опредељења 
за повраћај, без обзира на висину износа за 
повраћај.»



ЗПППА прецизира од којих “других лица” Пореска 
управа  може да захтева информације, за пореске 

обвезнике
У члану 45. став 1. мења се и гласи: 
➢ „Порески обвезник дужан је да, на захтев Пореске управе и у 

разумном року који она одреди, пружи све расположиве 
информације, неопходне за утврђивање чињеничног стања од 
значаја за опорезивање.

• Пореска управа може да захтева од других лица, привредних 
субјеката, банака, државних органа и организација, органа 
територијалне аутономије и локалне самоуправе да, у 
разумном року који она одреди, пруже расположиве 
информације, као и податке од значаја за предузимање 
активности из делокруга надлежности Пореске управе.

ˮДодаје се став 9, који гласи: 
„Достављање информације и податке из става 1. овог члана, 

Пореска управа неће захтевати ако су доступне путем 
службених евиденција и регистара.ˮ 



Одређена појашњења у члану 56. ЗПППА

• Код недоношења решења о утврђивању пореза, 
где јавним огласом Пореска управа обавештава 
пореске обвезнике о индексу ревалоризације и 
дану када порез доспева,  допуна члана 56. став 
3. подразуемава да јавни оглас, јесте и “ објава 
тих информација на интернет страници Пореске 
управе”.



Допуне чл. 66 ЗПППА/ ригорозније 
привремене мере обезбеђења наплате 

пореза
После става 6. додају се нови ст. 7. и 8. и став 9, који гласе: 
➢ „Ради обезбеђења наплате пореза Пореска управа може 

решењем установити претходну меру обезбеђења 
наплате пореза, и то: забрану располагања, отуђења и 
оптерећења покретних ствари, забрану располагања, 
отуђења и оптерећења непокретности или стварних права 
на непокретности уписаних у јавну књигу. 

➢ Решење о установљавању претходне мере обезбеђења 
наплате пореза истовремено се доставља пореском 
обвезнику и надлежним регистрима, чиме постаје 
извршно. 

➢ Претходна мера обезбеђења наплате пореза траје до 
уписа заложног права у регистар покретних ствари, 
односно регистар непокретности, односно до наплате 
пореза у целости.



Допуна чл. 70. ЗПППА,прецизирано правило  
повраћаја  ПДВ-а /обавезно умањење за 

неплаћени порез по другом основу)

• У члану 70. додат је  став 8, који гласи: 

➢«У случају када се у складу са законом којим се 
уређује порез на додату вредност врши 
повраћај пореза, пореском обвезнику се врши 
повраћај умањен за износ дугованог пореза 
доспелог по другом основу.»



Нови начин подсећања, пореских обвезника 
од стране ПУ,  о доспелости пореске обавезе 

• У члану 71. додаје се нови став 1, који гласи: 

• „Пореска управа може, пре доспелости пореске 
обавезе, односно пре издавања опомене, 
пореском обвезнику да пошаље подсетник 
писаним или електронским путем, као и СМС 
поруком, односно на други начин, када је то 
могуће, да пореску обавезу плати о доспелости, 
односно да доспелу, а неплаћену пореску обавезу, 
са каматом обрачунатом у складу са законом, 
плати у року од пет дана од дана достављања 
подсетника за доспелу пореску обавезу.” 



Измена ЗПППА  везано за погодности код 
одлагања плаћања дугованог пореза

• У члану 73. став 4. сада гласи: 
➢ Одлуком из става 3. овог члана може се одобрити 

одлагање плаћања дугованог пореза на рате, али најдуже 
60 месеци,  „уз могућност коришћења одложеног 
плаћања до 12 месециˮ.

• Додају се ст. 8. и 9, који гласе: 
➢ „Захтев из става 1. овог члана порески обвезник може 

поднети електронским путем или у писменом облику -
непосредно или путем поште. 

➢ Ако порески обвезник захтев из става 8. овог члана 
поднесе електронским путем, Пореска управа акт из става 
6. овог члана донет у електронском облику, може да 
достави на адресу електронске поште пореског 
обвезника.ˮ. 



Новине у ЗПППА, везано за поступак принудне 
наплате

• Чл 74. став 9. мења се и гласи: 

• „Ако се порески обвезник из става 6. овог члана 
не придржава рокова из споразума, односно 
решења о одлагању плаћања дугованог пореза, 
или уколико у периоду за који је одложено 
плаћање дугованог пореза не измири текућу 
обавезу, осим у случају ако је поднео захтев за 
одлагање плаћања те текуће обавезе, Пореска 
управа ће по службеној дужности поништити 
споразум, односно укинути решење и доспели, а 
неплаћени дуговани порез наплатити у поступку 
принудне наплате над обвезником.ˮ. 



чл. 74. ЗПППА, додају се ставови 11. и 12. 
који гласе: 

• „Захтев за одлагање плаћања текуће обавезе из ст. 7. и 9. 
овог члана, порески обвезник може да поднесе 
најкасније у року од два дана од дана доспелости те 
текуће обавезе. 

• Када Пореска управа у поступку одлучивања не прихвати 
захтев за одлагање плаћања текуће обавезе из ст. 7, 9. и 
11. овог члана, порески обвезник је дужан да ту текућу 
обавезу, са припадајућом каматом обрачунатом у складу 
са овим законом, плати у року од пет дана од дана 
достављања акта којим Пореска управа одбија наведени 
захтев. Ако порески обвезник у наложеном року не плати 
текућу обавезу, са припадајућом каматом обрачунатом у 
складу са овим законом, сматра се да су испуњени 
услови за примену ст. 7. и 9. овог члана.



Чл. 76. ЗПППА мења се став 3 -укида се право на 
умањење 50 % камате на порески дуг чије је 

наплата одложена,  а дуговани порез је  утврђен у 
поступку пореске контроле

• У члану 76. став 3. после речи: „у потпуности.ˮ 
додају се речи: „Право на отпис 50% камате се не 
остварује за одлагање плаћања дугованог пореза, 
када је обавеза утврђена решењем у поступку 
пореске контроле.

• ( остаје на снази право на умањење 50% камате на 
порески дуг чија је наплата одложена, али само у 
случајевима када је пореска обавеза утврђена-
обрачуната, од стране пореског обвезника)



У чл.77. ЗПППА - Измене у поступку 
принудне наплате пореза 

• У члану 77. додаје се нови став 1, 
који гласи: 

• „Пореска управа може, пореском 
обвезнику који није платио порез, 
а који је доспео за плаћање, 
односно споредно пореско давање 
у року из опомене, да пошаље 
упозорење писаним или 
електронским путем, као и смс 
поруком, односно на други начин, 
када је то могуће, да доспелу а 
неплаћену пореску обавезу, са 
каматом обрачунатом у складу са 
законом, плати у року од пет дана 
од дана достаављања упозорења.ˮ

• Досадашњи став 1, који 
постаје став 2, мења се и 
гласи: 

• „Ако порески обвезник није 
платио порез, односно 
споредно пореско давање, 
у року из члана 71. став 2. 
овог закона, односно у року 
из става 1. овог члана, 
Пореска управа почиње 
поступак принудне наплате 
пореза, односно споредних 
пореских давања, 
доношењем решења о 
принудној наплати 
пореза.ˮ. 



После члана 85. ЗПППА, додаје се члан 85 а

• “Ради обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату, 
Пореска управа може решењем установити претходну меру 
обезбеђења наплате пореза, и то: забрану располагања новчаним 
средствима, забрану располагања, отуђења и оптерећења 
покретних ствари, забрану располагања, отуђења и оптерећења 
непокретности или стварних права на непокретности уписаних у 
јавну књигу, као и забрану извршења од стране трећих лица. 

• Решење о установљавању претходне мере обезбеђења наплате 
пореза истовремено се доставља пореском обвезнику и 
надлежним регистрима, чиме постаје извршно. 

• Претходна мера обезбеђења наплате пореза траје до доношења 
решења о принудној наплати из новчаних средства пореског 
обвезника и уписа у регистар блокираних рачуна који води 
надлежна организација, уписа заложног права у регистар 
покретних ствари, односно регистар непокретности, односно до 
наплате пореза у целости. 

• Против решења из става 1. овог члана порески обвезник може 
изјавити жалбу, која не одлаже извршење.”



У члану 87. ЗПППА пооштрене одредбе 
привремене мере обезбеђења пореског 

потраживања
У члану 87. став 1. после тачке 3) (која гласи, забрана 

преноса новчаних средстава преко рачуна пореског 
обвезника отвореног код банке или упис забране у 
регистар блокираних рачуна) додају се тач. 3а) и 
3б), које гласе:

➢„3а) забрану исплате или преноса других врста 
прихода са текућих рачуна физичких лица до 
преноса средстава у сврху измирења обавезе по 
основу пореза; 

➢3б) забрану исплате штедног улога до преноса 
средстава у сврху измирења обавезе по основу 
пореза;”. 



Измена чл. 95 ЗПППА, везано за средства  и 
поступак принудне наплатуе

• У члану 92. став 1. тачка 2а) «принудна наплата 
спроводи се на» мења се и гласи: 

➢„2а) заради, односно накнади зараде, односно 
пензији, као и на другим врстама прихода на 
текућим рачунима физичких лица - запленом на 
одређеном делу тог примања и налогом 
исплатиоцу, односно банци, да новчани износ за 
који је одређено извршење, обуставља и уплаћује, 
односно преноси на прописани уплатни рачун 
јавних прихода до потпуне исплате;ˮ. 

• После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи: 
➢„4а) штедним улозима - пленидбом и преносом 

средстава на уплатни рачун јавних прихода;



Ново/ Пореска управа може да установи и 
привремену меру обезбеђења наплате 

пореског потраживања
• У члану 95. додају се ст. 7 - 9, који гласе: 
➢ „Решењем из члана 92. став 2. овог закона, ради 

обезбеђења наплате пореза и споредних пореских 
давања после почетка поступка принудне наплате из 
новчаних средстава пореског обвезника на његовим 
рачунима, Пореска управа може да установи и 
привремену меру обезбеђења наплате пореског 
потраживања. 

➢ Привремена мера из става 7. овог члана је забрана 
пореском обвезнику да новчане обавезе које има према 
трећим лицима измирује уговарањем промене 
поверилаца, односно дужника у одређеном 
облигационом односу (асигнација, цесија и др.), 
пребијањем (компензација) и на други начин у складу са 
законом. 



Поступање банке у поступку привремене 
мере коју издаје Пореска управа

➢ Банка је дужна да по пријему налога од стране организације 
надлежне за принудну наплату,  одмах обустави измирење 
новчаних обавеза које порески обвезник има према трећим 
лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно 
дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и 
др.), по основу пребијања (компензација) и по другом основу у 
складу са законом;

➢ Дозвољена је исплата : зарада и накнада трошкова (за долазак на 
рад и одлазак с рада и за време проведено на службеном путу у 
земљи и иностранству), као и по основу других примања 
(отпремнина при одласку у пензију, солидарна помоћ и помоћ у 
случају смрти запосленог или члана његове уже породице) и 
новчаних накнада из социјалног програма за запослене којима 
престаје радни однос у процесу реструктурирања предузећа и 
припреме за приватизацију, стечаја и ликвидације.ˮ



Принудна наплата из новчаних 
потраживања

• У члану 96а став 1. после речи: „пензијеˮ додају се запета и 
речи: „као и на другим врстама прихода на текућим 
рачунимаˮ. 

• После става 5. додају се нови став 6. и ст. 7 - 10, који гласе: 
• „Принудна наплата пореза и споредних пореских давања из 

других прихода на текућим рачунима, на основу решења из 
члана 92. став 2. овог закона, је заплена и пренос средстава са 
текућег рачуна отвореног код банке на одговарајући уплатни 
рачун јавних прихода, на основу решења о принудној наплати. 

• Решење из става 1. овог члана садржи и налог банци код које 
се води текући рачун да обрачуна камату на начин прописан 
овим законом, од дана доношења решења до дана преноса 
целокупног износа пореза и споредних пореских давања и да 
износ обрачунате камате пренесе на одговарајуће уплатне 
рачуне јавних прихода. 

• Ако на текућем рачуну нема довољно средстава, банка 
извршава решење сукцесивно, према расположивим 
средствима на текућем рачуну, док се решење у целини не 
изврши. 



НОВО/чл. 98 а ЗПППА
Принудна наплата из штедних улога као и 

припадајуће камате(издаје се  налог банци 
да обрачуна припадајућу камату) 

➢ Принудна наплата пореза и споредних пореских давања 
из штедних улога, на основу решења из члана 92. став 2. 
овог закона, је пленидба и пренос средстава са штедног 
улога отвореног код банке на одговарајући уплатни рачун 
јавних прихода, на основу решења о принудној наплати. 

➢ Решење из става 1. овог члана садржи и налог банци код 
које се води штедни улог да обрачуна камату на начин 
прописан овим законом, од дана доношења решења до 
дана преноса целокупног износа пореза и споредних 
пореских давања и да износ обрачунате камате пренесе 
на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода. 

➢ Ако на штедном улогу нема довољно средстава, банка 
извршава решење сукцесивно, према расположивим 
средствима на штедном улогу, док се решење у целини не 
изврши. 



После истека релативног рока застарелости 
пореског дуга од 5 година, нема могућности 

покретања пореског поступка

• У члану 114б став 1. мења се и гласи: 

• „Прекршајни поступак за који у складу са 
законом Пореска управа подноси захтев за 
покретање, односно издаје прекршајне налоге, 
не може се покренути ни водити ако протекне 
пет година од дана када је прекршај учињен.ˮ



Измене у ЗПППА везано за надлежности 
Пореске управе

• У Делу трећем речи: „ПОРЕСКА КОНТРОЛАˮ 
замењују се речима: „ПРУЖАЊЕ ПОРЕСКИХ 
УСЛУГА, ПОРЕСКА КОНТРОЛА И ПОРЕСКА 
ПОЛИЦИЈАˮ. 

• У Глави првој речи: „ОПШТЕ О ПОРЕСКОЈ 
КОНТРОЛИˮ замењују се речима: „ПОРЕСКЕ 
УСЛУГЕˮ, а назив члана 116. и члан 116. 
бришу се. 



Назив члана 117. «Облици пореске 
контроле»брише се, а члан 117. мења се и 

гласи: 
• Пореска управа, у складу са законом, 

обавља: 

• 1) пружање пореске услуге; 

• 2) пореску контролу; 

• 3) радње у циљу откривања пореских 
кривичних дела.ˮ. 



После члана 117. додају се називи чл. 117а и 

117г и чл. 117а - 117г, који гласе: 
• „Пружање пореских услуга 
• Члан 117а 
• Пружање пореских услуга је скуп радњи у 

порескоправном односу којима се обезбеђује 
остваривање права пореских обвезника, односно којима 
се стварају једнаки услови за поштовање пореских 
прописа. 

• Члан 117б 
• Пореска управа пружа пореске услуге на јединственом 

пореском месту, које је посебно обележено и 
успостављено у складу са унутрашњом организацијом 
Пореске управе. 

• Успостављање јединственог места за пружање пореских 
услуга не утиче на месну надлежност организационих 
јединица Пореске управе. 



Уфилијалама ПУ ће бити посебни шалтери за 
пружање пореских услуга• Ч

• члан 117в 
➢ На јединственом месту за пружање пореских услуга врши се: 
• 1) пружање правне помоћи пореском обвезнику о његовим 

правима и обавезама које прописује закон; 
• 2) примање захтева за признавање права или друго поступање 

у пореско управној ствари; 
• 3) пружање правне помоћи при попуњавању пореских пријава, 

састављању захтева и пружање друге правне помоћи од 
значаја за поштовање пореских прописа; 

• 4) обавештавање подносиоца захтева које су радње предузете 
у пореском поступку и донетим пореско управним актима; 

• 5) пријем, обрада и евидентирање пореских пријава. 
• Обрада пореске пријаве и других извештаја пореског 

обвезника 



• Члан 117г 
• У поступку пријема и обраде пореске пријаве и 

других извештаја, проверава се тачност и потпуност 
пореске пријаве и других извештаја, које порески 
обвезник, у складу са законом, доставља Пореској 
управи. 

• Ако пореска пријава и други извештаји који се 
достављају уз пријаву садрже недостатке из става 
1. овог члана Пореска управа обавештава 
подносиоца пријаве о тим недостацима. 

• Ако подносилац пријаве не поступи по обавештењу 
из става 2. овог члана, сматраће се да пореска 
пријава, односно други извештаји нису ни поднети 
Пореској управи.ˮ. 



Teрминилошко усаглашавање назива, 
пореских контрола, у функционисању 

Пореске управе
• Појам пореске контроле 
• Члан 123. 
• Пореска контрола је поступак провере и утврђивања 

законитости и правилности испуњавања пореске обавезе, као 
и поступак провере тачности, потпуности и усклађености са 
законом, односно другим прописима, података исказаних у 
пореској пријави, пореском билансу, рачуноводственим 
извештајима и другим евиденцијама пореског обвезника који 
врши Пореска управа, у складу са овим законом. 

• Ако се у пореској контроли утврде неправилности или 
пропусти у извршавању обавеза из порескоправног односа, 
пореском обвезнику се налаже да их отклони. 

• Порески инспектор је службено лице које је овлашћено да 
врши пореску контролу на основу налога за контролу, 
односно позива.



• У називу члана 124. реч: „теренскеˮ замењује се речју: 
„порескеˮ

• У члану 128. став 1. реч: „теренскојˮ замењује се речју: 
„порескојˮ. 

• Додају се ст. 10. и 11, који гласе: 

• „Изузетно, ако је порески инспектор после достављања 
записника пореском обвезнику, односно допунског 
записника, дошао до нових сазнања или чињеница које 
утичу на утврђено чињенично стање, саставља додатак 
записника који се доставља пореском обвезнику. 

• На додатак записника порески обвезник има право да 
поднесе примедбе у року од осам дана од дана 
пријема додатка записника.ˮ



• У члану 129а став 1. мења се и гласи: 

• „Изузетно од члана 118, члана 124. ст. 1, 2, 4. и 
6. и члана 126. овог закона, пореска контрола 
код лица које обавља нерегистровану, односно 
непријављену делатност врши се без плана 
контроле и налога за контролу, односно 
позива.ˮ. 



• У члану 129б 

• Додаје се став 3, који гласи: 

• „Ако се лицу, коме је у претходном периоду 
решењем утврђена неправилност из члана 129а 
овог закона и који је у року поступио по налогу 
из тог решења, у поступку накнадне пореске 
контроле утврди да обавља нерегистровану, 
односно непријављену делатност, као и да 
ставља робу у промет, порески инспектор 
решењем трајно одузима робу и опрему коју је 
затекао у поступку пореске контроле.ˮ



• Глава трећа А ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКОГ 
ОРГАНА У ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ И 
ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА, ПРЕНОС ЕСЕ НА 
НБС, тако да се називи чл. 129г - 129л и чл. 
129г - 129л бришу. 

• У називу члана 129 н реч: „канцеларијскеˮ 
замењује се речју: „порескеˮ. 



• У члану 131. став 1. уводна реченица мења се и гласи: 
• „У току пореске контроле порески инспектор изриче 

пореском обвезнику забрану вршења делатности у трајању 
до годину дана ако утврди да се:ˮ. 

• После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 
• „Забрана вршења делатности пореском обвезнику коме су 

у току пореске контроле утврђене неправилности из става 
1. овог члана, изриче се: 

• 1) у трајању до 15 дана уколико се у поступку контроле код 
пореског обвезника утврди неправилност први пут; 

• 2) у трајању до 90 дана уколико се у поступку контроле код 
пореског обвезника утврди неправилност други пут; 

• 3) у трајању до једне године уколико се у поступку контроле 
код пореског обвезника утврди ова неправилност трећи пут. 



• У члану 136. став 1. реч: „утврдиˮ замењује се 
речима: „дође до сазнањаˮ. 

• После става 1. додаје се нови став 2, који 
гласи: 

• „У случају из става 1. овог члана, Пореска 
управа не подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка, нити издаје прекршајни 
налог, осим у случају прописаном у члану 137. 
став 3. овог закона.ˮ. 



• У члану 137. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 
• „Ако је Пореска полиција саставила и поднела кривичну пријаву 

на основу извештаја пореског инспектора из члана 136. став 1. 
овог закона, инспектор Пореске полиције писмено обавештава 
руководиоца Пореске управе из члана 136. став 1. овог закона. 

• Ако Пореска полиција на основу извештаја пореског инспектора 
из члана 136. став 1. овог закона, утврди да чињенице и 
околности које је порески инспектор навео у извештају не 
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско 
кривично дело, те да нема услова за подношење кривичне 15 

• пријаве, инспектор Пореске полиције о томе обавештава 
надлежног руководиоца Пореске управе ради подношења 
захтева за покретање прекршајног поступка из члана 165. став 
2. овог закона.ˮ



Јединствен информациони систем локалних 
пореских администрација

• Члан 159. мења се и гласи: 
• „Члан 159. 
• „Јединица локалне самоуправе води податке који су од значаја за утврђивање пореза 

на имовину и других изворних јавних прихода из члана 2а овог закона, као и податке о 
наплати тих изворних јавних прихода у јединственом пореском информационом 
систему јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: јединствени информациони 
систем локалних пореских администрација). 

• Служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање 
система електронске управе успоставља и води јединствени информациони систем 
локалних пореских администрација и обезбеђује техничке услове за његову примену. 

• У јединственом информационом систему локалних пореских администрација воде се 
подаци о пореском обвезнику, и то: назив, односно лично име, ПИБ, као и подаци из 
пореских пријава и других аката и регистара, који су од значаја за утврђивање 
изворних јавних прихода jeдиница локалне самоуправе, подаци о утврђеним изворним 
јавним приходима јединица локалне самоуправе, као и подаци о наплати тих јавних 
прихода. 

• Јединствени информациони систем локалних пореских администрација преузима 
податке из изворних регистара, и то из: Регистра матичних књига, Регистра 
пребивалишта, Регистра привредних друштава, односно предузетника, Катастра 
непокретности и других регистара неопходних за његово вођење, у складу са законом 
којим се уређује електронска управа. 

• Јединствени информациони систем локалних пореских администрација обезбеђује и 
вршење других поступака у вези са утврђивањем и наплатом изворних јавних прихода 
јединица локалне самоуправе, као и подношење електронских пореских пријава.ˮ. 



Кадровска политика у Пореској управи и 
напредовање у звању

• У члану 169а став 1. мења се и гласи: 

• „Попуњавање извршилачких радних места у Пореској управи 
врши се у складу са прописима којима се уређује рад државних 
службеника ако овим законом није другачије уређено.ˮ. 

• У члану 169б став 1. мења се и гласи: 

• „Јавни конкурс се објављује на интернет страни Пореске управе, 
на порталу е-управе, у периодичном издању огласа националне 
службе за запошљавање и на интернет страни службе за 
управљање кадровима.ˮ. 

• У ставу 2. речи: „начину спровођења изборног поступка (писмена 
провера стручне оспособљености, усмени разговор или други 
начин), знањима и вештинама које се оцењују у изборном 
поступкуˮ замењују се речима: „знањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку, начину њихове провере ˮ. 



• У члану 169к, дефинисана су радна места 
пореских службеника која се разврставају 
се по звањима, у зависности од сложености 
и одговорности послова, потребних знања 
и способности и услова за рад.

• У члану 169т став 3. мења се и гласи: 

• „За изузетно постигнуте резултате рада у 
обављању послова Пореске управе, 
пореском службенику и намештенику може 
се увећати основна плата за 30%.ˮ. 

• То је баш лепа нова стимулативна мера за 
рад запослених у Пореској управи. 



• Члан 169х мења се и гласи: 
• „Одговорност пореских службеника 
• Члан 169х 
• Порески службеници су дисциплински 

одговорни за повреде дужности из радног 
односа. 

• На дисциплинску одговорност пореских 
службеника примењују се одредбе закона 
којим се уређују права и дужности државних 
службеника, ако овим законом није друкчије 
прописано.ˮ. 



Теже повреде дужности из радног односа 
Члан 169ц 

• Поред повреда радних дужности предвиђених законом којим 
се уређују права и обавезе државних службеника, тежом 
повредом радне обавезе сматра се и: 

• 1) обављање послова који су неспојиви са службеном 
дужношћу запослених у Министарству финансија - Пореска 
управа; 

• 2) пропуштање пријаве или неблаговремено пријављивање 
промене података насталих у току радног односа од значаја 
за утврђивање постојања сукоба интереса запосленог; 

• 3) коришћење имовине поверене на чување, држање или 
употребу противно сврси, начину и условима коришћења које 
је определио руководилац органа или лице овлашћено за 
располагање имовином; 

• 4) неовлашћено или незаконито сачињавање и издавање или 
употреба службене исправе, преправљање садржине, 
употреба, овера или уништење исправа или пореских 
евиденција; 



• 5) одбијање, неоправдано неодазивање или 
избегавање прописаног здравственог прегледа, 
односно одбијање подвргавању одговарајућој 
анализи у овлашћеној здравственој установи коју 
одреди послодавац или на други одговарајући 
начин у складу са општим актом, ради 
утврђивања присуства алкохола или других 
опојних средстава у крви запосленог као и ради 
утврђивања евентуалне злоупотребе права 
одсуствовања у случају болести; 

• 6) неовлашћено иступање у јавности при 
изношењу ставова Пореске управе и свако 
иступање у јавности којим се нарушава и умањује 
углед Пореске управе и поверење јавности у 
пореску службу. 



Одговорност за штету, члан 169 ч 

• Поступак утврђивања постојања штете, њену висину, околности под 
којима је штета проузрокована, ко је штету проузроковао и предлог о 
начину надокнаде штете, спроводи посебна комисија од три члана, коју 
образује директор Пореске управе. 

• Запослени у Пореској управи дужни су да, по сазнању за насталу штету, 
без одлагања поднесу извештај о причињеној штети непосредном 
руководиоцу. 21 

• По спроведеном поступку, о чему сачињава записник, комисија из 
става 1. овог члана утврђује постојање одговорности за штету, начин 
њене надокнаде са дефинисањем рока и начина исплате накнаде. 

• Уколико се запослени на записник из става 3. овог члана сагласи са 
утврђеним износом и начином надокнаде штете, закључује се 
споразум о накнади штете. 

• У свему осталом, примењују се одредбе закона којим се уређују права 
и дужности државних службеника.ˮ. 



Пооштравање казни и повећање минималног 
лимита на 1.000.000 динара нетачно исказаних 

износа пореза за повраћај или пореског кредита

• У члану 173а ст. 1 - 3. мењају се и гласе: 
• „Ко у намери да оствари право на неосновани повраћај пореза 

или порески кредит, у претходних 12 месеци, поднесе пореску 
пријаву, односно пореске пријаве неистинитог садржаја, у 
којима износ за повраћај пореза или порески кредит прелази 
1.000.000 динара, казниће се затвором од шест месеци до пет 
година и новчаном казном. 

• Ако исказани износ за повраћај пореза или порески кредит, у 
претходних 12 месеци прелази 3.000.000 динара, учинилац ће 
се казнити затвором од једне до осам година и новчаном 
казном. 

• Ако исказани износ за повраћај пореза или порески кредит у 
претходних 12 месеци прелази 10.000.000 динара, учинилац 
ће се казнити затвором од три до десет година и новчаном 
казном.ˮ. 



Посебни порески прекршаји

• У члану 179. став. 1 , «Новчаном казном од 
100.000 до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако»,  1)  «не поднесе или 
не поднесе у прописаном року пријаву за 
регистрацију (чл.25.тачка 1), чл.27.и 
чл.28.став7), додаје се тачка 1а), која гласи: 

• „1а) не достави Пореској управи податак о свим 
пословним просторијама у којима складишти, 
односно смешта добра, као и о просторијама у 
којима обавља регистровану делатност, осим 
ако су у складу са овим законом и другим 
прописима ови подаци већ достављени 
Пореској управи (члан 25. став 1. тачка 1);ˮ. 



Пооштрене казне за пословне банке које 
ускраћују информације Пореској управи

• У члану 179 , после става 13. додаје се нови став 
14, који гласи: 

• „Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 
динара казниће се за прекршај банка која на 
захтев Пореске управе не пружи расположиве 
информације, као и податке од значаја за 
предузимање активности из делокруга 
надлежности Пореске управе (члан 45. став 1).ˮ. 

• Досадашњи став 14. постаје став 15. 



У чл 179 нове кезнене мере за банке
• Додају се ст. 16. и 17, који гласе: 
• „Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за 

прекршај банка ако принудну наплату из новчаних средстава пореског 
обвезника не врши у складу са законом или ако не изврши решење о 
наплати дуга пореског обвезника наплатом из средстава те банке у 
складу са законом или ако не обустави измиривање новчаних обавеза 
које порески обвезник има према трећим лицима на основу уговора о 
промени поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом 
односу (асигнација, цесија и др.), по основу пребијања (компензација) 
и по другом основу у складу са законом (члан 95. ст. 2. и 3. и члан 95. 
став 9). 

• Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај банка код које се води текући рачун, односно штедни улог, 
ако не поступи по решењу Пореске управе о преносу пореза и 
споредних пореских давања на одговарајуће уплатне рачуне јавних 
прихода (члан 96а ст. 7. и 8. и члан 98а ст. 2. и 3).ˮ. 



• Члан 97. 

• Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Пореској управи 
донеће се у року од година дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 

• Члан 98. 

• Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије” а објављен је 20.04.2018.г., односно 
ступио је на снагу од 28.04.2018.г.. 



КРАЋА ПАУЗА



Закон о девизном пословању

• Мења се члан 7. став 2. Закона на тај начин што се код 
преноса дуговања по пословима рeaлизoвaнoг 
спoљнoтргoвинскoг прoмeтa рoбe и услугa рeзидeнaтa, 
кojи сe нe смaтрa кoмeрциjaлним крeдитимa и 
зajмoвимa, уводи обавеза преносиоца да прибави 
сагласност повериоца из основног посла за пренос 
дуговања. 

• У складу са Уредбом о ближим условима и начину 
преноса потраживања и дуговања насталих по 
спољнотрговинским пословима резидената, сачињава 
се писани уговор у који су укључене најмање три 
стране и где се обезбеђује сагласност и 
повериоца,нерезидента, из основног посла.... 



Либерализација трговања хартијама од 
вредности са издаваоцима у ЕУ

• Промењен је  члан 13. став 2. Закона на начин који омогућава 
резидентима улагање у хартије од вредности које издаје сама Европска 
унија, а не само државе чланице Европске уније, као и у хартије од 
вредности чији су издаваоци правна лица са седиштем у државама 
чланицама Европске уније.

• Улагање резидената у хартије од вредности правних лица са седиштем 
у Европској унији је, сходно важећој Одлуци о утврђивању степена 
ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности у које 
резиденти могу да улажу у иностранству („Службени гласник РС”, број 
85/11), донетој на основу члана 13. Закона, могуће, али само под 
условом да те хартије имају прописани минимални дугорочни 
кредитни рејтинг.

• У донетом измењеном закону, прописано је да резиденти могу 
слободно да улажу у дужничке дугорочне хартије од вредности које 
издају правна лица са седиштем у државама чланицама Европске 
уније, чиме се извршило уједначавање одредби о краткорочном и 
дугорочном портфолио улагању резидената. 



Либерализација улагања у  хартије од 
вредности у Србији од стране нерезидената
• Чланом 3. мења се члан 15. Закона и обезбеђује слободно 

кретање капитала по основу краткорочних портфолио 
инвестиција, одредбом којом је прописано да резиденти 
– правна лица, предузетници и физичка лица слободно 
улажу у стране краткорочне хартије од вредности које 
издаје Европска унија, државе чланице Eвропске уније, 
међународне финансијске организације и развојне банке 
или финансијске институције у којима учествују државе 
чланице Европске уније, као и правна лица која имају 
седиште у тим државама. 

• Поред тога, предложеним изменама члана 15. Закона 
предвиђено је да банке могу без ограничења да улажу у 
краткорочне хартије од вредности које издају Европска 
унија, државе чланице Европске уније и OECD, 

• Изменом овог члана Закона,   омогућило  се, да 
нерезиденти из држава чланица Европске уније слободно 
улажу у краткорочне хартије од вредности у Републици, 



• Чланом 4.  мења се члан 18. став 1. Закона 
прописивањем да се кредитни послови из члана 
2. тачка (21) ст. 2. и 3, став 4. алинеје прва и 
трећа и став 5. Закона закључују не више само, 
сходно досадашњем решењу, у писменој 
форми, већ и у електронској форми, односно на 
трајном носачу података који омогућава чување 
и репродуковање изворних података у 
неизмењеном облику.

•



• Чланом 5.  мења се члан 20. став 2. Закона на тај начин 
што се код преноса дуговања по кредитним пословима са 
иностранством уводи обавеза преносиоца да прибави 
сагласност повериоца из основног посла за пренос 
дуговања. 

• У складу са У Р Е Д Б О М о ближим условима и начину 
преноса потраживања и дуговања насталих по 
спољнотрговинским пословима резидената,  
«Учесницима у куповини, односно плаћању дуговања 
сматрају се резидент - увозник - дужник, резидент -
нови дужник и нерезидент - поверилац.»

• Измена чл 20. став 2 Закона о девизном 
пословању,подеазумева да резидент дужник по 
кредитним послловима са иностранством, НЕ МОЖЕ 
пренети дуговање на резидента новог дужника ако не 
обезбеди уговорну сагласност нерезидента-повериоца.
Ради обављања послова  закључује се уговор у писменој 
форми, између најмање три стране, учесника у послу. 



• Чланом 6. мења се члан 23. Закона у смислу даље 
либерализације капиталних послова прописивањем 
да «резидент –правно лице може одобравати 
финансијске зајмове нерезиденту – дужнику, као и 
давати јемства и друга средства обезбеђења по 
кредитним пословима са иностранством и по 
кредитним пословима између нерезидената, под 
условима и на начин који може прописати Народна 
банка Србије». Обављање послова из овог члана 
Закона може се ограничити прописом Народне 
банке Србије ради очувања јавног интереса и/или 
финансијске стабилности.



• Чланом 8.  измењен је члан 32. ст. 2. и 3. Закона, сходно 
чему хуманитарне организације могу примати донације 
из иностранства у хуманитарне сврхе и преко издаваоца 
електронског новца, као и да сви резиденти, а не само 
резиденти – физичка лица што је било досадашње 
решење, могу обављати платни промет са иностранством 
и преко платне институције и јавног поштанског 
оператора.

• Шта је Електронски новац? Омогућава купопродају 
робе и услуга преко интернета, у брзом временском 
року, с било које локације. Поред плаћања производа и 
услуга, могуће је вршити пренос електронског новца 
између лица која га поседују. Електронски новац 
представља замену за готов новац, с том разликом 
што се чува у електронској или магнетној форми – на 
чипу, серверу или платној картици.



• Чланом 10. мења се у члану 34. став 2. Закона и 
прописује нов основ за обављање плаћања, 
наплаћивања и преноса у Републици и у девизама 
ради пружања подстицаја информатичкој 
индустрији у електронској трговини, и то по основу 
купопродаје софтвера и других дигиталних 
производа на интернету који се испоручују 
искључиво путем телекомуникационих, дигиталних 
или информационо-технолошких уређаја, под 
условом да се плаћање врши коришћењем платне 
картице или електронског новца преко пружаоца 
платних услуга са седиштем у Републици. 

• Додатно, извршено је правно-техничко 
прецизирање у ставу 7. овог члана Закона. 



• Чланом 11. извршена је измена члана 36. став 2. 
Закона сходно којој министар надлежан за 
послове финансија може одобрити кориснику 
јавних средстава не само отварање девизног 
рачуна код овлашћене банке за плаћања која не 
могу да се изврше преко Народне банке Србије, 
што је могућност која је већ предвиђена 
Законом, већ и да обављање појединих послова 
платног промета са иностранством врше преко 
издаваоца електронског новца или платне 
институције, ако то захтева специфичност 
послова тих корисника. 



• Чл. 13 - 19. извршене су измене одредаба чл. 39. и 
39а, члана 44. став 2, чл. 46. и 55, члана 57. став 1. 
Закона, као и брисање члана 56. Закона, а којима се 
уређују питања обављања послова издавања и 
одузимања овлашћења за обављање мењачких 
послова, послова издавања цертификата за 
обављање мењачких послова и послова контроле 
мењачких послова и девизног пословања 
резидената и нерезидената, имајући у виду да су 
поменути послови, према Закону о пореском 
поступку и пореској администрацији, у надлежности 
Пореске управе, док се Предлогом закона предлаже 
пренос надлежности у обављању истих са Пореске 
управе на Народну банку Србије. 



• Чланом 24. прописује се да Народна банка Србије од 1. 
јануара 2019. године преузима надлежности Пореске 
управе за обављање послова издавања и одузимања 
овлашћења за обављање мењачких послова, послова 
издавања цертификата за обављање мењачких послова 
и контроле мењачких послова и девизног пословања 
резидената и нерезидената, који су према Закону о 
пореском поступку и пореској администрацији, у 
надлежности Пореске управе, део запослених у Пореској 
управи који на дан 31. децембра 2018. године обављају 
послове у вези са издавањем и одузимањем овлашћења 
за обављање мењачких послова и послове контроле 
девизног пословања резидената и нерезидената и 
мењачких послова, као и оперативну документацију, 
предмете, опрему и средства за рад која служи за 
обављање тих послова, као и остала питања у вези с 
поменутим. 



Закон о спречавању прања новца 
(Сл.гл.РС, 113/17), са применом од 1.4.2018.г.

➢ Република Србија је донела Закон о изменама и допунама закона 
о спречавању прања новца, да би ову  област усагласила са 
законском регулативом и стандардима у Европској унији.

➢ Наша држава је од децембра 2014. до априла 2017.г. била 
предмет петог круга евалуације комитета Moneyval , Савета 
Европе у погледу радњи и мера које предузима у циљу борбе 
против прања новца и финансирања тероризма.

➢ Европски стандарди уводе низ новина у начинима борбе против 
прања новца и финансирања тероризма, а нарочито приступ 
заснован на процени ризика као обавезујући, обавезе 
обраћања посебне пажње за финансијске и нефинансијске 
институције када успостављају пословни однос с домаћим 
функционером, препоручују спровођење финансијске истраге 
паралелно с истрагом кривичног дела и друго.



Усвојени закон који је у примени од 1. 
априла 2018.г.

➢Садржи постојеће добре одредбе о готовинским 
трансакцијама, личним документима, 
службеним исправама, информацијама о 
активностима странке, квазибанкама, страним 
функционерима, стварним власницима, 
пословним односима и друго, али садржи и 

➢Нове одредбе и дефинише нове обвезнике као 
што су, ЈП Пошта Србије (ранија одредба у 
закону, «лица која се баве поштанским 
саобраћајем»)   и јавни бележници. 



Остале новине у закону су:

➢ Проверава  се и полисе животног осигурања странке;

➢ Нови  закон предвиђа и обавезу утврђивања идентитета 
корисника полисе животног осигурања, јер је дефинисана 
обавеза прикупљања доказа о пореклу имовине, затим 
обавеза прибављања података о стварном власнику 
странке која је правно лице или лице стварног права. 

➢ Стварним власником правног лица сматра се физичко 
лице које је ималац више од 25% имовине. 

➢ Уређена је обавеза утврђивања и провере идентитета 
предузетника, провере идентитета странке, непосредни 
увид у регистар Агенције за привредне регистре за 
проверу идентитета правних лица.



Ново/Домаћи функционер као “карика” у 
прању новца

• На основу дефиниције страног функционера 
која је постојала  у претходном закону, 
направљена је паралела и у новом закону, 
идентификовани су домаћи функционери који 
врше исту или сличну функцију. 

• На основу дефиниције "функционера друге 
државе", по којој је он физичко лице које 
обавља или је у последње четири године 
обављало високу јавну функцију у другој 
држави, на исти начин дата је дефиниција 
домаћег функционера.



На провери за прање новца нашли су се:

• Председник државе, премијер, министри, државни 
секретари, посебни саветници и помоћници 
министара, директори органа у саставу 
министарстава и његови помоћници, директор 
посебне организације, народни посланик, судије 
Врховног касационог, Привредног, Апелационог и 
Уставног суда, председник, потпредседник и члан 
савета ДРИ-ја, гувернер НБС-а, вицегувернер и члан 
ИО и члан Савета гувернер, као и 

• Лица на високом положају у дипломатско-
конзуларним представништвима, као што су 
амбасадор, генерални конзул, отправник послова, 
члан органа управњања у јавном предузећу или 
привредном друштву у власништву државе, као и 
члан органа управљања политичке странке.



Индикатори које примењују рачуновође у 
препознавању сумњивих трансакција

➢ Пружаоци рачуноводствених услуга као обвезници у 
складу са законом, примењују следећу листу индикатора:

1. Странка нема запослених, што није у складу са врстом и 
обимом пословања.

2. Странка има рачуне или је недавно успоставила више
пословних односа код различитих финансијских
институција на истом подручју без видљивог разлога.

3. Странка показује велико занимање за пријављивање
података по основу Закона о спречавању прања новца и 
финансирања тероризма.

4. Странка без посебног разлога захтева брзо обављање
посла или трансакције без обзира на веће трошкове које
ће овако поступање изазвати.

5. Странка пружа сумњиве или нејасне информације



6.Странка жели да увери рачуновођу да није потребно да 
попуни или приложи  неки од потребних докумената. 

7.Пословање странке се битно разлик Пословање странке 
се битно разликује од уобичајеног пословања у оквиру 
делатности. 

8.Странка живи преко својих реалних могућности. 

9.Странка често мења рачуновође. 

10. Странци није познато где се чува пословна 
документација. 

11. Странка фактурише услуге за које се не може са 
сигурношћу потврдити да су и извршене, односно врши 
плаћања за одређену врсту услуге правним лицима са 
седиштем на оф шор дестинацијама (пореским 
рајевима). 



12.Странка набавља робу или услуге које никада нису биле предмет 
њеног пословања, у већим износима, без јасног економског 
оправдања или набавља робу или услуге по вишим ценама од 
тржишних, без јасног разлога за такву набавку.

13.Странка обавља значајан обим промета са правним лицима за 
које није познато чиме се баве и у чијем су власништву.

14.Странка врши необичне или веома сложене трансакције,
нарочито оне крајем и почетком извештајног периода. 

15.Неуобичајена профитабилност странке у поређењу са другим 
правним лицима из исте привредне гране.

16.Странка, у супротности са пословном праксом моли да 
рачуновођа за њу, у своје име и за рачун, обави трансакцију.

17.Странка раскида уговор о сарадњи са рачуновођом због захтева 
за додатним објашњењем реализације (или најаве реализације) 
одређених трансакција.

18.Превремено готовинско отплаћивање кредита или позајмица.

19.Странка непотребно компликује пословни однос или трансакцију



Зaкон о порезу на добит правних лица, 
измене које су у примени од 

1.04.2018.г.
• У члану 40. став 1. тачка 5) мења се и гласи5) накнада од 

услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и 
ревизорских услуга и других услуга из области правног 
и пословног саветовања, независно од места њиховог 
пружања или коришћења, односно места где ће бити 
пружене или коришћене.” (примена одредбе тече од 
1.4.2018.г.)

• У ставу 5. измењена одредба везано за рок подношења 
пореске пријаве: „на дан исплате прихода” замењују се 
речима: „у року од три дана од дана”. (примена 
одредбе тече од 1.4.2018.г.)

• После става 15. додаје се нови став 16, који гласи: 
• „Врсте услуга из става 1. тачка 5) овог члана ближе уређује 

министар финансија 



(Мишљење Министарства финансија, бр. 
011-00-645/2016-04 од 28.12.2016. године)

• Обрачун пореза по одбитку на приходе које 
нерезидентно правно лице оствари од 
резидентног правног лица по основу накнаде 
за услуге оглашавања

• У случају када резидентно правно лице врши 
исплату накнаде нерезидентном правном лицу 
по основу услуга рекламе (у конкретном случају 
оглашавања путем интернета - Google и 
Facebook рекламе), тако исплаћена накнада, 
предмет је опорезивања порезом по одбитку, 
имајући у виду да се предметне услуге користе 
у Србији.



(Мишљење Министарства финансија, бр. 
011-00-669/2016-04 од 8.11.2016. године)

• Обрачун пореза по одбитку на приходе које 
нерезидентно правно лице оствари од резидентног 
правног лица по основу накнаде за услуге маркетинга

• Приход нерезидентног правног лица, остварен од 
резидентног правног лица по основу накнаде за услуге 
маркетинга (нпр. развој маркетиншких стратегија, 
идентификација потенцијалних купаца) уколико исте по 
својој природи представљају дефинисање маркетиншких 
циљева на циљном тржишту, као и могућност њиховог 
остваривања уз квалитетно осигурање потребних ресурса, 
опорезив је порезом по одбитку, имајући у виду да се 
предметне услуге (независно од тога да ли је пружање 
услуге извршено из иностранства или на територији 
Србије) користе на територији Србије (као део опште 
маркетиншке стратегије резидентног правног лица).



(Мишљење Министарства финансија, бр. 
011-00-706/2016-04 од 19.10.2016. године)

• Порез на доходак грађана

• Обрачун пореза по одбитку на приходе које 
нерезидентно правно лице оствари од 
предузетника по основу накнада од пружања 
услуга које су извршене у Србији

• Када нерезидентно правно лице оствари приход 
од предузетника по основу накнада од пружања 
услуга монтаже и демонтаже машина које су 
извршене у Србији, тако исплаћене накнаде 
предмет су опорезивања порезом по одбитку по 
стопи од 20%.



Obveznici za godišnji porez na dohodak 
građana za 2017.g. i podnošenje poreske 

prijave PPDG - 2R
• U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, 

obveznici za godišnji porez na dohodak građana za 2017.g. 
jesu fizička lica koja su u 2017.g. ostvarila dohodak veći od 
trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, 
isplaćene u Republicu Srbiji, odnosno koji su ostvarili 
dohodak veći od 2.375.136 dinara. Obveznici, koji u skladu sa 
zakonom i važećim parametrima, su dužni da utvrde poresku 
obavezu i dostave najkasnije do 15. maja 2018.g. Poreskoj 
upravi, obrazac PPDG-2R Poreska prijava za utvrđivanje 
godišnjeg poreza na dohodak građana, jesu: 

• ➢ Rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u 
drugoj državi i 

• ➢ Nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike 
Srbije.



Dohotkom u smislu utvrđivanja poreske 
obaveze smatra se:

• 1) Zarada iz člana 13. do 15b Zakona o porezu na dohodak 
građana; 

• 2) Oporeziv prihod od samostalne delatnosti iz čl. 33.stav 2. i čl. 40. 
ovog zakona;

• 3) Oporeziv prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske 
svojine iz čl. 55.i 60 ovog zakona;

• 4) Oporeziv prihod od nepokretnosti iz člana 65 v ovog zakona; 
• 5) Oporeziv prihod od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 

82.st.3.i 4. ovog zakona;
• 6) Oporeziv prihod sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a 

ovog zakona;
• 7) Oporeziv drugi prihod iz člana 85. ovog zakona; 

8) Prihodi po osnovama iz tačke 1) do 7) za rezidente koji su 
prihode ostvarili u drugoj državi gde su oporezovani.



Konačnu osnovicu za porez na dohodak građana za 
2017.g. poreski obveznici utvrđuju tako, da od 

ukupnog oporezivog dohodaka, umanjuju 
neoporezivi iznos od 2.375.136 dinara i umanjuju 
osnovicu po osnovu ličnih odbitaka, propisanih 

članom 88 zakona.
• Lični odbici za koje se može umanjiti poreska 

osnovica jesu: 

• 1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne 
godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u 
Republici u 2017.g. koji iznosi, 316.685 dinara i 

• 2) za izdržavanog člana porodice – 15% od 
prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene 
u Republici u 2017g. koji iznosi 118.757 dinara.



Stope za obračun godišnjeg poreza na dohodak 
građana

➢Na konačno utvrđenu poresku osnovicu, za 
obveznike koji su ostvarili dohodak u iznosu do 
šestostruke prosečne zarade, primenjuje se stopa 
10% i obračunava se godišnji porez na dohodak 
građana. 

➢Na ostvaren oporezivi dohodak, u iznosu većem od 
šestostruke prosečne zarade, koja za 2017.g. iznosi 
4.750.272 dinara, poreski obveznici obračunavaju 
godišnji porez na taj iznos, primenom stope od

15 %.



HVALA NA PAŽNJI!
Uključite se u poslovni klub, na portalu, 

WWW.SNEZANAMITROVIC.RS


