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финансијских извештаја за 2018.г. и замена 
финансијских извештаја за 2017.г. 

                   Хотел Славија, 21.12.2018.г.    
                                                          мр Снежана Митровић 



Закона о порезу на доходак грађана 

 Извршеним изменама закона уређена су нова пореска 
ослобођења(по основу колективне рекреације,по основу 
помоћи у случају смрти запосленог или пензионисаног, 
бившег радника, солидарне помоћи за случај рођења 
детета) 

 Промењена су постојећа пореска ослобођења, која су у 
примени од 1.10.2018.г. 

 Уређен је порески третман прихода које оствари физичко 
лице- запослени, по основу улагања, по основу хартија од 
вредности 

 Изузима се од опорезивања накнада која се даје по 
основу дуалног образовања 

 Укида се пореско изузимање код остваривања капиталног 
добитка 

 Уводи се пореско ослобођење за неке приходе у пољопр. 
 



Актуелне измене Закона о порезу на 
доходак грађана 

• Измене закона објављене у “Сл.гл.РС”,број 95/18 

 У члану 8. Закона врши се прецизирање у смислу опредељења 
шта се сматра дохотком нерезидента, који је остварен на 
територији Републике . 

  

Члана 8. 
• ДОХОТКОМ, У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОЧИТО СЕ 

СМАТРА ДОХОДАК КОЈИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ОСТВАРИ ПО ОСНОВУ: 

• 1)РАДА КОЈИ ОБАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ; 
•   

• 2) КОРИШЋЕЊА ИЛИ РАСПОЛАГАЊА ПРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ (ранија одредба је била по основу права насталог 
на територији Републике, укључујући и право по основу 
имовине на територији Републике, којом нерезидентно лице 
расшполаже) 



Члан 9 Закона - проширене одредбе 
 У члану 9. Закона изменом: 
  става 1. тачка 9) прецизира се изузимање од опорезивања 

порезом на доходак грађана примања (до неопорезивог 
износа 67.145 дин) по основу помоћи коју послодавац 
исплаћује члану породице у случају смрти запосленог или 
пензионисаног бившег запосленог. 

  У тач. 17) поред пензија и инвалиднина и “Накнада уз 
пензију” су примања на која су изузета из плаћања пореза на 
доходак 

 19) прецизира се пореско изузимање по основу примања у 
вези са правима из пензијског осигурања, односно правом на 
отпремнину, “до најнижег” износа 

  а новододатом тачком 23А)Порез на зараде се неплаћа и на,   
НАКНАДE КОЈЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ, КАО МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА ОСТВАРУЈУ УЧЕНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ 
УЧЕЊЕ КРОЗ РАД;  Остаје обавеза за допринос за ПИО по 
стопи 4% и за здравствено осигурање по стопи 2% 

 



Члан 18.Закона -проширена пореска ослобођења, 
не плаћа се порез на зараде и на следећа примања 

   Хартије од вредности које запослени добије од 
послодавца или од, са њиме повезаног лица 
представљају зараду, али сада је прописано  у чл 18. ст 
1 тачка 11) пореско ослобођење када су у питању 
акције или удели, односно опције на те акције и уделе, 
које емитује послодавац или са послодавцем повезано 
лице и  КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ СТЕКНЕ БЕЗ НАКНАДЕ ИЛИ ПО 
ПОВЛАШЋЕНОЈ ЦЕНИ ОД ПОСЛОДАВЦА; извршено је 
прецизирање када настаје пореска обавеза 

 13) СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА СЛУЧАЈ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ДО 
ВИСИНЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ У РЕПУБЛИЦИ ПРЕМА 
ПОСЛЕДЊЕМ ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ, ПО НОВОРОЂЕНОМ 
ДЕТЕТУ. 



Када престаје право на пореско солобођење из чл 
18. ст 1. тачка 11) 

 1) УКОЛИКО ЗАПОСЛЕНИ ОТУЂИ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ПРЕ ИСТЕКА ДВЕ ГОДИНЕ 
ОД ДАНА СТИЦАЊА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА ТИМ СОПСТВЕНИМ 
АКЦИЈАМА, ТАКВЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ СМАТРАЋЕ СЕ ОПОРЕЗИВОМ ЗАРАДОМ 
ЗАПОСЛЕНОГ У СМИСЛУ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА У МОМЕНТУ ОТУЂЕЊА; 

 

2) УКОЛИКО ПОСЛОДАВАЦ ИЛИ ПОВЕЗАНО ЛИЦЕ ПОСЛОДАВЦА ОТКУПЕ ОД 
ЗАПОСЛЕНОГ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ, ТЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ СМАТРАЋЕ СЕ 
ОПОРЕЗИВОМ ЗАРАДОМ ЗАПОСЛЕНОГ У СМИСЛУ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА У 
МОМЕНТУ ОТKУПА; 

 

3) УКОЛИКО ЗАПОСЛЕНОМ ПРЕСТАНЕ РАДНИ ОДНОС КОД ПОСЛОДАВЦА ПРЕ 
ИСТЕКА ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА СТИЦАЊА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НАД 
СОПСТВЕНИМ АКЦИЈАМА ОСИМ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА 
НЕЗАВИСНО ОД ЊЕГОВЕ ВОЉЕ И ВОЉЕ ПОСЛОДАВЦА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
КОЈИ УРЕЂУЈЕ РАД, ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА УСЛЕД СТИЦАЊА ПРАВА НА 
СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПЕНЗИЈСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ И ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА РАДИ ЗАСНИВАЊА 
РАДНОГ ОДНОСА КОД ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА ПОСЛОДАВЦА, ТЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ СМАТРАЋЕ СЕ ОПОРЕЗИВОМ ЗАРАДОМ ЗАПОСЛЕНОГ У СМИСЛУ 
ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА ИСПЛАЋЕНОМ НА ПОСЛЕДЊИ ДАН ТРАЈАЊА 
РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНОГ КОД ПОСЛОДАВЦА. 
 



У пракси се могу јавити два пореска аспекта, када 
се ради о стицању хартија од вредности,где 

запоселни остварује улагања  
• Хартије од вредности (осим хартија стечених у 

поступку својинске трансформације),које 
запослени добије од послодавца или са њим 
повезаног лица, за које није прописано пореско 
ослобођење, сматрају се зарадом и пореска 
обавеза настаје,  од датума стицања права 
располагања над тим акцијама; 

• Уколико запослени добије акције од послодавца 
или са њим повезаног лица за које постоји пореско 
ослобођење(које је емитовао послодавац или са 
њим повезано лице), пореска обавез настаје ако се 
изгуби право на пореско ослобођење;   



 

Члан 18а Закона- ново преско ослобођење 

  ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА НЕ ПЛАЋА СЕ ПОРЕЗ НА 
ЗАРАДЕ НА ИЗДАТКЕ ПОСЛОДАВЦА У ЦИЉУ СТВАРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА УСЛОВА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
РАДНОМ МЕСТУ (ИЗДАЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ И/ИЛИ НАБАВКУ 
ОПРЕМЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ НА РАДНОМ МЕСТУ) 

 

 НАКНАДЕ ТРОШКОВА КОЛЕКТИВНЕ РЕКРЕАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ, 
ОДНОСНО ОРГАНИЗОВАЊА СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА И 
АКТИВНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ЦИЉУ 
ПОБОЉШАЊА ЗДРАВЉА ЗАПОСЛЕНИХ И/ИЛИ ИЗГРАДЊИ 
БОЉИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ САМИХ ЗАПОСЛЕНИХ, ОДНОСНО 
ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЛОДАВЦА.   

 

• Услов за пореско ослобођење јесте да је 
послодавац те издатке предвидео у свом интерном 
акту и ако је предвидео да сви запослени имају 
право на рекреацију, исте врсте, квалитета и 
обима. 

 



 

Измена члана  21ђ Закона- прецизирани услови 
за новоосноване пореске обвезнике, на право на 
ослобођење од плаћања пореза по основу зараде  

  Послодавац – новоосновано привредно друштво, 
новоосновани предузетник и новоосновани предузетник 
пољопривредник, који је уписан у регистар надлежног 
органа, односно организације, може да оствари право на 
ослобођење од плаћања пореза по основу зараде оснивача 
који су запослени у том привредном друштву, односно по 
основу личне зараде предузетника и предузетника 
пољопривредника највише до 37.000 нето месечно 

 Потпуно измењена одредба значи да пореске олакшице 
неће моћи да се користе за новозапослена лица код 
новооснованих послодаваца-примена од 1. јануара 2019. 

 Порески обвезнииц који су почели да користе право на 
пореско ослобођење по закону који важи до 31.12.2018.г. то 
право користе до краја истека 12 месеци односно 
максималног дозвољеног износа за исплату и пореско осл. 

  



Престанак права на ослобођење на 
порез после 12 месеци или??? 

• Право на пореско ослобођење престаје на дан 
када се изврши исплата месечне зараде 
оснивача, односно личне зараде предузетника и 
предузетника пољопривредника која је виша од 
износа ( кумулативно 444.000 дин) 37.000 нето за 
сваки месец, за  12 месеци. 

• Када се пређе износ од 444.000 динара, 
послодавац је дужан да на износ преко обрачуна 
попуни редовно ППП ПД и обрачуна порез и 
доприносе на зараду. 

• Пореска олакшица се може користити за 
новоосноване најкасније до 31.12.2020.г. 



Члан 35 став 1 Закона -измењен у делу 
Усклађивања прихода и расхода  

 

Према донетој измени, проширена је одредба,  
тако да пуни став 1 гласи:  

Усклађивање прихода и расхода, усклађивање 
капиталних  добитака и губитака и  „утврђивање 
износа капиталних добитака који се укључују у 
опорезиви приход од самосталне делатности” и 
губитака и порески третман губитака из ранијих 
година, исказује се у пореском билансу 
предузетника у складу са доредбама Закона о 
порезу на добит правних лица, ако овим 
законом није другачије одређено 

 



Члан 65б Закона –проширена одредба за 
пореског обвезника на приходе од 

непокретности  
• Нови став 3 

ОБВЕЗНИКОМ У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА 
СЕ И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПРИХОД ОД 
ИЗНАЈМЉИВАЊА СТАНОВА И СОБА ЗА ПЕРИОД ДУЖИ 
ОД 30 ДАНА А КОЈЕ САГЛАСНО ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈУ УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НЕ ПРУЖА 
УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 



 

Члан 65в Закона - прецизира се начин 
опорезивања прихода од непокретности 

 
 

Опорезиви приход од непокретности, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ПРИХОД ОД ИЗНАЈМЉИВАЊА СТАНОВА И СОБА ЗА 
ПЕРИОД ДУЖИ ОД 30 ДАНА, чини бруто приход из 
члана 65а став 2. овог закона, умањен за нормиране 
трошкове у висини од 25%.   

 ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, У ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД 
НЕ УРАЧУНАВА СЕ ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
СМЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ДО 30 ДАНА КОЈИ ИМА ПОРЕСКИ 
ТРЕТМАН САГЛАСНО ЧЛАНУ 84Б ОВОГ ЗАКОНА. 

• Обвезнику пореза на приходе од непокретности, на 
његов захтев, уместо нормираних трошкова 
признаће се стварни трошкови које је имао при 
остваривању и очувању прихода, ако за то поднесе 
доказе. 



Члана 72 а тачка 5. Закона –проширена 
одредба, капиталним добитком односно 

губитком не сматра се: 
5) ако је обвезник извршио пренос права, удела или 

хартија од вредности које је пре преноса имао у 
свом власништву непрекидно најмање десет година. 

 

Право на пореско изузимање остварује и даље , у 
случају када члан друштва пренесе уделе или акције 
које има, на треће лице, односно када не продаје 
друштву чији је оснивач.  

Међутим, ако друштво акције или уделе откупљује као 
сопствене уделе или акције, односно друштво по 
основу тог преноса стиче сопствене уделе или акације 
у смислу Закона о привредним друштвима, тада се 
право на пореско изузимање  НЕ остварује. 



Члан 74.Закона- проширена одредба за 
сврху одређивања капиталног добитка 

 
 УКОЛИКО ЈЕ ОБВЕЗНИК ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ СТЕКАО У 

СМИСЛУ ЧЛАНА 18. СТАВ 1. ТАЧКА 11) И СТАВ 2. ОВОГ 
ЗАКОНА, НАБАВНОМ ЦЕНОМ СМАТРА СЕ ЦЕНА КОЈУ 
ОБВЕЗНИК ДОКУМЕНТУЈЕ КАО СТВАРНО ПЛАЋЕНУ, 
ОДНОСНО, АКО ТО НЕ УЧИНИ, СМАТРА СЕ ДА ЈЕ НАБАВНА 
ЦЕНА НУЛА ДИНАРА. 

 

 Члана 75 Допуна код утврђивања капиталног добитка, 
 

     НАБАВНА ЦЕНА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ 
ДОБИЈЕ БЕЗ НАКНАДЕ ОД ПОСЛОДАВЦА ИЛИ ОД С 
ПОСЛОДАВЦЕМ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА У СМИСЛУ ЧЛАНА 18. 
СТАВ 1. ТАЧКA 11) И СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, ЈЕ НУЛА 
ДИНАРА. 
 



У члану 79. Закона - прецизира се да право 
на ослобођење од пореза на остварени 

капитални добитак од продаје 
непокретности  

 Обвезник, који средства остварена продајом 
непокретности у року од 90 дана од дана продаје 
уложи у решавање свог стамбеног питања и 
стамбеног питања чланова своје породице, 
односно домаћинства, У РЕПУБЛИЦИ, ослобађа се 
пореза на остварени капитални добитак. 

  Обвезнику који у року од 12 месеци од дана 
продаје непокретности, средства остварена 
продајом непокретности уложи за намене из става 
1. овог члана, извршиће се повраћај плаћеног 
пореза на капитални добитак 



 

Члан 81. Закона је приширен у делу 
Пореза на остале приходе 

 Осталим приходима сматрају се:  

•  приходи које обвезник оствари давањем у закуп 
опреме,  

• транспортних средстава и других покретних ствари,  

• добици од игара на срећу,  

• приходи од осигурања лица,  

• приходи спортиста и спортских стручњака,  
• ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА 

У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЉСТВО и  

• други приходи, осим оних који су посебно изузети 
овим законом. 

•   

 



 

Члан 83.Измене Закона, код пореског 
ослобођења, на износ добитка од игара 

на срећу  
  

Порез на добитке од игара на срећу не плаћа се 

на: 

1) појединачно остварен добитак из ст. 2. и 3. овог 

члана, (до износа од 11.684 динара )ДО ИЗНОСА 
ОД 100.000 ДИНАРА;  

2) остварен добитак од игара које се приређују у 
играчницама (казинима) и на аутоматима. 

 



 

Нови члан 84 б-Приходи по основу пружања 
угоститељских услуга 

  Приходима од угоститељских услуга сматрају се приходи 
које оствaри физичко лице сагласно законима којима се 
уређује угоститељство и туризам од услуга смештаја у 
угоститељском објекту домаће радиности и објекту 
сеоског туристичког домаћинства,  у периоду од 30 дана. 
 

  Приход по основу пружања угоститељских услуга ће се 
плаћати по решењу, који ће издавати ПУ. 

 Опорезив приход за једну календарску годину чини 5%  
просечне месечне зараде по запосленом у Републици, 
која претходи години за коју се утврђуеј порез, помножен 
бројем појединачних лежајева, односно камп парцела и 
одређеног коефицијента према категорији туристичког 
места 

 Опрезивање прихода од угост.услуга ће бити  од 2019.г. 
 



Други приходи у Члан 85- промењена 
одредба у тачки 10. и 15. 

• 10) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДОБАРА 
(избачено-шумских плодова и лековитог биља и 
пребачено у тачку 15)) ОСТВАРЕНИХ ОБАВЉАЊЕМ 
ПРИВРЕМЕНИХ ИЛИ ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА, АКО 
НИСУ ОПОРЕЗОВАНИ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ У 
СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА 

•  15) ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И 
ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРИКУПЉАЊА И ПРОДАЈЕ 
ШУМСКИХ ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА, КАО И 
УЗГАЈАЊА И ПРОДАЈЕ ПЕЧУРАКА, ПЧЕЛИЊЕГ РОЈА 
(ПЧЕЛА) И ПУЖЕВА;  

 



 

Став 4. мења се и гласи: 
 • „Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви 

приход из става 1. тачка 15) овог члана, који 

физичко лице оствари од продаје 

пољопривредних и шумских производа и услуга, 

укључујући и приход по основу прикупљања и 
продаје шумских плодова и лековитог биља, као 

и узгајања и продаје печурака, пчелињег роја 

(пчела) и пужева, чини бруто приход умањен за 

нормиране трошкове у висини од 90%.” 

 



 

После става 8. додаје се нови став 9, 
који гласи: 

 • „Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају 
отписа дела потраживања који банка има према 
дужнику по основу кредита када, сагласно 
међусобном вансудском поравнању, дужник 
исплати део потраживања који банка има према 
њему а преостали део тог потраживања банка 
отпише.” 

• Подсетимо се, да према постојећим изузецима од 
пореза на друге приходе, спада и примања које 
оствари  физичко лице коме банка отпише 
потраживање као дужнику и ако се на терет расхода 
банке признају отписана потраживања у складу са 
Законом о порезу на добит правних лица.   



Досадашњи став 12, који постаје став 13, 
мења се и гласи: 

 „Изузетно од става 1. тачка 15) овог члана, не 
опорезују се приходи од продаје пољопривредних 
и шумских производа и услуга, укључујући и 
приход по основу прикупљања и продаје шумских 
плодова и лековитог биља ,као и узгајања и продаје 
печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, које 
остваре физичка лица:  

1) носиоци пољопривредног газдинства;  

2) која доприносе за обавезно социјално осигурање 
плаћају по решењу као осигураници по основу 
пољопривредне делатности, у складу са законом 
којим се уређују доприноси за обавезно социјално 
осигурање;  

3) корисници пољопривредне пензије.”  
 



 

У досадашњим ст. 10. и 11, који постају ст. 
11. и 12, допуњују се и гласе:  

 • Став 11 /Опорезив приход из става1. тачка 11) овог 
члана које физичко лице оствари по основу награде 
и других давања физичким лицима, чини разлика 
између оствареног прихода и неопорезивог износа 
(неопорезив износ 12.746), „увећана за 
припадајуће обавезе које се плаћају на терет 
примаоца прихода”.(нето износ плус припадајући 
порез и доприноси) 

• Став 12,/ односи се на тачку 12) примања из члана 9 
закона где се опорезиви приход утврђује као 
разлика оствареног примања и неопорезивог 
износа, „увећана за припадајуће обавезе које се 
плаћају на терет примаоца прихода”. 
 



Члан 87.Закона  
Допуна одредбе код утврђивања обавезе за 

Годишњи порез на доходак грађана  
• Нова подтачка, у сврху одређивања пореске основице узима 

се и приход дефинисан у тачки  
6а) ОПОРЕЗИВОГ ПРИХОДА ОД ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ 

УСЛУГА ИЗ ЧЛАНА 84Б ОВОГ ЗАКОНА; 
• У сврху одређивања пореске основице, зарада се умањује за 

порeз и доприносе плаћене на теритрорији Републике Србије 

• Код предузетника који исплаћују Личну зараду, опорезиви 
приходе се умањује за порез и доприносе плаћене на терет 
предузетника; 

• Код предузетника који не исплаћује Личну зараду, опорезиви 
приход се умањује за износ пореза који је плаћен на приходе 
од самосталне делатности, али НЕ и за плаћене доприносе; 

• ОВО ПОРЕСКА ОДРЕДБА ПРЕДСТАВЉА НЕРАВНОМЕРАН 
ТРЕТМАН ПРЕДУЗЕТНИКА, КАО ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА ЗА 
ГОДИШЊИ ПОРЕЗ   



Нови члан 95а Закона - уређује се 
подношење пореске пријаве по основу 

прихода од пружања угоститељских услуга 
из члана 84б Закона. 

ОБВЕЗНИК ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПРУЖАЊА 
УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ИЗ ЧЛАНА 84Б КОЈИ У 
ТОКУ ГОДИНЕ ПОЧНЕ ДА ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ 
УСЛУГЕ,  ДУЖАН ЈЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ 
ПРИЈАВУ У РОКУ ОД 15 ДАНА,  ОД ДАНА 
ПРАВНОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ 
ОБЈЕКАТ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОГ 
ТУРИЗМА РАЗВРСТАВА У ОДГОВАРАЈУЋУ 
КАТЕГОРИЈУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ УГОСТИТЕЉСТВО 

 



Члан 109 Закона-Нови став 

ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ 
УСЛУГА УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ИЗ 
ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНАТА ИЗ 

ЧЛАНА 84Б ОВОГ ЗАКОНА, КАО И НА ОСНОВУ 
ДРУГИХ ПОДАТАКА.  

 

ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА 
ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ, ОБВЕЗНИЦИ ПОРЕЗА ИЗ ЧЛАНА 
84Б ОВОГ ЗАКОНА ДУЖНИ СУ ДА ПЛАЋАЈУ ПОРЕЗ У 
ВИСИНИ ОБАВЕЗЕ КОЈА ОДГОВАРА ИЗНОСУ ПОРЕЗА 
УТВРЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ 



Члан 110. Закона -Рокови за плаћање пореза 
по решењу 

 • Порези који се утврђују решењем пореског 

органа плаћају се у року од: 

• 1) 15 дана по истеку сваког месеца - на паушално 

утврђен приход од самосталне делатности; 

• 2) 15 дана од дана достављања решења о 
утврђивању пореза - на годишњи порез на 

доходак грађана и на капиталне добитке.; 

• 3) 15 ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА КВАРТАЛА – НА 
ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА 
УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА. 

 



Напомене везано за почетак примене 
појединих одредби Закона 

 

ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЈЕ ДО ДАНА СТУПАЊА НА 
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА СТЕКАО ПРАВО НА 
ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 21Ђ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ 
НА ДОХОДАК ГРАЂАНА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РС”, бр. 24/01..... 113/17), НАСТАВЉА ДА 
КОРИСТИ ОСЛОБОЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА ТИМ 
ЗАКОНОМ. 

( под прописаним условима може да користи 
пореско ослобођење за новоосновано правно 
лице, за зараду послодавца или ЛЗ предуз. и 9 

новозапослених радника који испуњавају услове) 
 



 

 

ЛИЦА КОЈА НА ДАН СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, 
КАО И ЛИЦА КОЈА ПО СТУПАЊУ НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА, А ПРЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОДРЕДАБА ОВОГ 
ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИХОД ОД 
УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА, ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ 
УСЛУГЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ 
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, ДУЖНА СУ ДА У 
ПЕРИОДУ ПОЧЕВ ОД 1. МАЈА 2019. ГОДИНЕ ПА 
ЗАКЉУЧНО СА 30. ЈУНОМ 2019. ГОДИНЕ ПОДНЕСУ 
ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ. 

  

 



• Одредбе закона примењију се од 1. 
јанура 2019.г. осим одредби везано за 
опорезивање угоститељских услуга, а 
то је од 1. јула 2019.г. 

• Усклађиавње неопорезивог добитка 
од игара на срећу на 100.000 тече од 
2020.г 

 



 

Измене Закон о порезу на добит правних 
лица - Члан 10б  

 
 Промена метода обрачуна амортизације  за пореске сврхe,  

применом пропорционалне методе по законски прописаним 
стопама на набавну вредност сваког сталног средства, 
посебно ( До примене измењеног закона, узимао се укупан и 
износ набављеног средства, које се уносило у групу)  

 Ако је рачуноводствена амортизација нижа од  пореске, узима 
се рачуноводствена амортизација у пореске сврхе. (До 
примене измењеног закона, узима се пореска амортизација) 

 Амортизација нематеријалних средстава признаје се као 
расход у износу рачуноводствене амортизације. 

 Инвестиционе некретнине које се евидентирају по фер 
вредности, а за које се не обрачунава рачуноводствена 
амортизација, стопа амортизације за пореске сврхе не може 
бити већа од 2,5%. 

 За сврху обрачуна пореске амортизације предвиђено је 
разврставање сталних средстава по групама (од I до V),Ближе 
ће се уредити подзаконским актом.   

 



Анализа примене нове одредбе кроз 
пример: 

• Предузеће је купило машину, вредности 200.000 динара, која 
се процењује на корисни век две године, гдеје стопа за 
рачуноводствену амортизацију 50% 

• Машина припада, за пореску аморизацију,  у II групу, где је 
стопа  за обрачун амортизације 10%. 

• За пореске сврхе за две године узета је пореска амортизација 
јер је рачуноводствена већа (40.000 пореска, а рачуноовд 
200.000 дин) 

Стање средства после истека две године: 
 За рачуноводствене сврхе, стање је нула (0), јер је машина 

отписана 

 За пореске сврхе , стање је 160.000 динара 

• Поставља се питање, шта се  дешава са неотписаном 
вредношћу за пореске сврхе,160.000 динара када је за 
рачуноовдствене сврхе отписано средство у целости??? 

• Хоће ли бити порески признато  и када??? 

 



Члан 15 став 6 и 8- брише се 

• Укинуто је ограничено признавање расхода 
рекламе и пропаганде у пореском билансу 

     ( 10% од укупног прихиода)  
• Изменом закона, сада  се признају као пословни 

расходи, трошкови рекламе и пропаганде,  у 
реалном износу.  
 



 

Нови члан,  22г Закона-Уведен нови подстицај 
   Као расход у пореском билансу  признаје се  двоструко 

увећаном износу, трошкови који су непосредно 
повезани са истраживањем и развојем које обвезник 
обавља у Републици. 

 Истраживањем се сматра оригинално или планирано 
истраживање предузето у циљу стицања новог научног 
или техничког знања и разумевања, а развојем примена 
резултата истраживања или примена другог научног 
достигнућа или дизајна производње нових значајно 
побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, 
система или услуга пре приступања комерцијалној 
производњи или коришћењу.  

 Одредбе овог члана не примењују се на трошкове 
истраживања настале у циљу проналажења и развоја 
нафте, гаса или минералних залиха у екстрактивној 
индустрији. 
 

 



Члан 25 а –додати нови ставови за пореско 
ослобођење  

 Изузимају се  из пореске основице,  приходи обвезника настали 
по основу преноса неновчане имовине без накнаде који је 
извршен у поступку реализације уговора о концесији, у смислу 
прописа којима се уређује јавно-приватно партнерство.  

 У  пореску основицу  не улазе приходи обвезника настали по 
основу извршеног отпуста дуговања која обвезник има према 
корисницима јавних средстава дефинисаним у складу са законом 
којим се уређује буџетски систем, банкама у стечају и 
привредним коморама, када су наведена дуговања обухваћена 
унапред припремљеним планом реорганизације који је потврђен 
правоснажним решењем у складу са законом којим се уређује 
стечај. 

 Ефекти промене рачуноводствене политике настали услед прве 
примене МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, признају се као 
приход или расход у пореском билансу, када је корекција изврш. 



Нови члан 25б Закона 

 Приход који оствари обвезник, носилац ауторског или 
сродног права, по основу накнаде за искоришћавање 
депонованог ауторског дела или предмета сродног права 
(осим накнаде за пренос ауторског или сродног права у 
целини) може изузети из пореске основице, под 
одређеним условима, у износу од 80%.  

 Депонованим ауторским делом или предметом сродног 
права, у смислу овог закона, сматра се ауторско дело или 
предмет сродног права дефинисано законом којим се 
уређују ауторско и сродна права, евидентирано 
депоновањем у регистар надлежног органа. 

• Циљ предложеног решења јесте да утиче на већу 
мотивацију привредних друштава да своја финансијска 
средства усмере ка пројектима истраживања и развоја 
и стварању ауторског дела, као и дела сродних 
ауторском 



 

• Члан 27. Закона  - став 1. тачка 2) реч: 
„индустријске” замењује се речју 
„интелектуалне”. 

• Члан 29 Закона . - став 10. реч: „индустријске” 
на оба места замењује се речју: 
„интелектуалне”. 
 



Члан 30 Закона  
 Извршено је усаглашавање са изменама у члану 25б 

Закона, из које произилази ( с обзиром да је умањење 
пореске одсновице 80%)  да се  у пореску основицу 
укључује само 20% капиталног добитка оствареног од 
преноса права власништва по основу ауторског или 
сродног права, као и права у вези са проналаском у 
складу са законом којим се уређују патенти. 

 Капитални губитак остварен при продаји једног права из 
имовине може се пребити са опорезивим износом 
капиталног добитка оствареног при продаји другог права 
из имовине у истој години, с тим да се највише 20% 
капиталног губитка оствареног преносом из става 2. овог 
члана може пребити са опорезивим износом капиталног 
добитка оствареног при продаји другог права из имовине 
у истој години. 
 



Нови члан 30а Закона 

Капитални добици настали по основу преноса 
непокретности даваоцу концесије који је 
извршио приватни партнер у поступку 
реализације уговора о концесији, не улазе у 
пореску основицу приватног партнера у 
пореском периоду у ком су исказани под 
условом да процењена вредност концесије 
износи најмање 50 милиона евра. 

Капитални губици настали по основу преноса 
непокретности из става 1. овог члана не могу се 
пребијати са капиталним добицима 



Нови члан 50ј подстицај са 
“стартап”друштва 

 Обвезнику који се не може сматрати новооснованим 
привредним друштвом које обавља иновациону 
делатност, а који изврши улагање у капитал 
новооснованог привредног друштава које обавља 
иновациону делатност, признаје се право на порески 
кредит у висини од 30% извршеног улагања. 

 Право на порески кредит из става 1. овог члана има 
обвезник који пре улагања, самостално или заједно са 
свим повезаним лицима из члана 59. овог закона није 
поседовао више од 25% акција или удела, односно 
гласова у органима управљања 

 Право на порески кредит из става 1. овог члана обвезник 
остварује под условом да није смањивао своје улагање 
непрекидно у периоду од три године од дана улагања.  



 

Највиши износ пореског кредита који се може 
признати појединачном пореском обвезнику по 
основу улагања у капитал једног новооснованог 
привредног друштва које обавља иновациону 
делатност износи 100.000.000 динара. 

 

Највиши износ пореског кредита, који се може 
искористити на рачун пореза на добит у једној 
пореској години износи 50.000.000 динара.  
 



• Новооснованим привредним друштвом које обавља 
иновациону делатност, у смислу овог члана, сматра се 
привредно друштво од чијег оснивања није прошло више 
од три године, а које претежно обавља иновациону 
делатност у смислу закона којим се уређује иновациона 
делатност и које испуњава следеће услове:  

• 1) годишњи приход према последњим финансијским 
извештајима расположивим у време улагања из става 3. 
овог члана не прелази 500.000.000 динара;  

• 2) од оснивања није расподељивало дивиденде, 
односно уделе у добити и неће их расподељивати у 
периоду од три године од дана извршеног улагања из 
става 3. овог члана;  

• 3) центар пословних активности се налази на територији 
Републике;  

• 4) није настало статусном променом у складу са законом 
којим се уређују привредна друштва;  

 

 



• 5) у сваком пореском периоду почевши од првог 
наредног периода од периода у ком је основано и 
закључно са остваривањем услова из става 3. овог 
члана:  

• - трошкови истраживања и развоја чине најмање 
15% укупних расхода, или  

• - висококвалификовани запослени чине више од 
80% свих запослених, или  

• - је власник, односно корисник депонованог 
ауторског дела или патента које је непосредно 
повезано са иновационом делатношћу коју 
обавља. 

• Министар финансија ближе уређује услове и начин 
остваривања права на порески кредит из става 1. 
овог члана.”.  
 



Члан 53 а нови став 

• „У случају да обвезник користи право из члана 

25б овог закона, одредбе овог члана сходно се 

примењују само у односу на приходе од 
ауторских накнада који су укључени у пореску 

основицу, односно само у односу на онај део 

плаћеног пореза по одбитку у другој држави који 

је сразмеран приходима који су укључени у 
пореску основицу.”. 
 

 



Нови члан 53 б Закона 

 Резидентни обвезник који у другој држави оствари 
капитални добитак по основу продаје имовине из члана 
27. став 1. овог закона, на који је плаћен порез у тој 
другој држави, може умањити обрачунати порез на 
добит правних лица у Републици за износ пореза 
плаћеног у тој другој држави. 

 Порески кредит из става 1. овог члана не може бити већи 
од износа пореза који би, по стопи прописаној одредбом 
члана 39. став 2. овог закона, био обрачунат на капитални 
добитак утврђен у складу са одредбама овог закона. 

 Порески кредит из става 1. овог члана не признаје се по 
основу пореза који је плаћен у другој држави уколико 
међународним уговором о избегавању двоструког 
опорезивања право опорезивања капиталног добитка 
припада искључиво Републици. 
 



• Одредбе члана 10. Закона о порезу на добит правних 
лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01....., 113/17) 
примењују се на обрачун амортизације сталних 
средстава стечених закључно са 31. децембром 2018. 
године, години, а за стална средства разврстана у групе 
II-V најкасније на обрачун амортизације тих средстава 
закључно са 31. децембром 2028. године,  

• Уколико је, применом става 1. овог члана, крајњи салдо 
за: II групу мањи од 10%; III групу мањи од 15%; IV групу 
мањи од 20% и V групу мањи од 30%, у односу на салдо 
утврђен на дан 31. децембар 2018. године, односно на 
последњи дан пореског периода који почиње у 2018. 
години, као расход амортизације признаје се целокупан 
салдо групе. 

• Oбрачун амортизације у складу са одредбама члана 1. 
овог закона примењује се за стална средства стечена 
почев од 1. јануара 2019. године, односно од првог дана 
пореског периода који почиње у 2019. години. 

 



Закон о Порeском Поступку и Пореској 
Администрацији, Сл гл РС 95/18(ступио на снагу 

од 15.12.2018.г. а примењује се од 1. марта 2019.г.) 
• У члану 1. став 2 Закона, брише се, што значи:  
• Престаје у складу са ЗПППА уређење, везано за  

издавања и одузимања овлашћења за обављање 
мењачких послова, контроле мењачких послова 
и 

• Престаје у складу са ЗПППА уређење,  везано за 
поступак обављања послова државне управе у 
области игара на срећу 

 



У делу , “Начина доношења пореског 
решења о утврђивању пореза” 

У члану 55. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
 „Изузетно од става 2. овог члана, ако порески обвезник 

не поднесе пореску пријаву, пореско решење о 
утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка 
2) овог закона, Пореска управа доноси без претходног 
изјашњења обвезника о чињеницама које су од значаја 
за одлучивање, када се утврђивање пореза врши на 
основу података из евиденција надлежних органа, 
односно документације издате од стране надлежних 
органа и јавних бележника.”. 

 Ова допуна значи, да порески обвезник који не поднесе 
пореску пријаву, више не може утицати на одлучивање 
Пореске управе и начињенице, које ће узети код 
доношења решења на основу података који су јој 
доступни у евиденцијама надлежних органа. 
 



 
Глава трећа ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ 

ИГАРА НА СРЕЋУ, називи чл. 129м - 129р и чл. 129љ - 129р 
бришу се. 

  

 У члану 160. тачка 1а) брише се (  ПУ више не води 
регистре у области мењачких пословања) 

 У тачки 6) запета и речи гласи: „ и прекршаје прописане 
законом који уређује фискалне касе, ( брише се 
“прекршаје из области игара на срећу”  

 Тачка 13д) брише се ( обавља послове државне управе 
у области игара на срећу). 

Назив члана 181б и члан 181б бришу (Прекршаји у 
области игара на срећу 



У Закону о републичким административним 
таксама ( Сл.гл.РС, 95/18) 

• („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03-исправка, 
61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 
65/13-др.закон, 83/15, 112/15, 113/17 и 3/18-
исправка),  

у Тарифи републичких административних такси, у 
Одељку А – Таксе за списе и радње органа у 
Републици Србији, Тарифни број 223в брише се,  

(брисане су таксе за област мењачких послова, за 
овлашћења, потврде и сл.) 

• Овај закон ступио на снагу од дана, 15.12.од дана 
објављивања у СЛ.гл.РС,   а примењује се од 1. 
јануара 2019. године. 

 



Закон о доприносима за обавезно 
социјално осигурање, (Сл.гл.РС 95/18) 

Члан 9. став 2. је обрисан –Примена од 1.1.2019.г. 
 

     Брисана је одредба која значи да више нису 
обвезници за допринос за случај незапослености по 
стопи 0,75 % на основицу, послодавци односно 
други исплатиоци прихода 

 ( остаје обавеза само обрачуна и плаћања 
доприноса 0,75% из основице, на терет запосленог) 

Од 1.јануара 2019.г.укупна стопа доприноса износи 
37,05% ( а до 31.12.2018.г.37,8%) 



 

Коефицијент за брутирање је 0,5295 а добија 
се 1 минус збирна стопа пореза и доприноса  

      ( 1-0,4705) 

Збирна стопа пореза и доприноса 
0,4705=0,10+0,26+0,103+0,75 

 

Коефицијент за израчунавање Личне зараде 

      Нето -15.000x10% 

               0,5295 



 Члан 11. тачка 3)Закона  – проширене 
одредбе 

• Обвезници доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање у случају инвалидности  и телесног 
оштећења по основу повреде....... 

• У члану 11. тачка 3) дефинисани су, орган, 
организација или установа или друго лице код 
кога се ученик или студент налазе на обавезном 
производном раду, речи: „професионалној 
пракси или практичној настави” замењују се 
речима: „професионалној пракси, практичној 
настави или учењу кроз рад у систему дуалног 
образовања”. 
 



Чл 42 - Измена везано за највишу месечну 
основицу доприноса 

• Највишу месечну основицу доприноса чини 

петоструки износ просечне месечне зараде у 
Републици исплаћене, односно остварене у 
периоду за претходних 12 месеци почев од 

месеца октобра у текућој години , за који период 
су објављени подаци републичког органа 

надлежног за послове статистике, ако овим 

законом није друкчије одређено 

• ДОСАДАШЊА ОДРЕДБА БИЛА, “почев од месеца 
новембра у текућој години” 



Члан 41 нови став 3 

• У члану 41. додаје се став 3, који гласи: 
• „Када је период за који се обрачунава допринос 

краћи од месец дана или када запослени ради са 

скраћеним или непуним радним временом, а 
испуњени су услови за примену највише месечне 

основице доприноса, обрачун доприноса се 

врши на износ највише месечне основице 

доприноса 



Члан 44 укидање доприноса 0,75, на терет 
послодавца –Примена од 1.1.2019.г. 

• У члану 44. став 1. тачка 3) проценат: „1,5%” 
замењује се процентом: „0,75%”. 

• У ставу 2. тачка 2) тачка и запета замењују се 
тачком. 

• Тачка 3) брише се. 
• Додаје се став 3, који гласи: 
• „Допринос за осигурање за случај незапослености 

плаћа се из основице по стопи од 0,75%.”( Остаје 
допринос само на терет запосленог –из основице-
Предстоји обавезно прилагођавање у софтверу  
обвезника, за обрачун зарада) 
 



Чл 45 г Измена везано за максимални износ  
ослобођења од доприноса, нето 37.000,00  

 Примена од 1.1.2019.г. 
 

 Послодавац - новоосновано привредно друштво, новоосновани 
предузетник и новоосновани предузетник пољопривредник, који 
је уписан у регистар надлежног органа, односно организације, 
може да оствари право на ослобођење од плаћања доприноса на 
терет запосленог и на терет послодавца по основу зараде 
оснивача који су запослени у том привредном друштву, односно 
по основу личне зараде предузетника и предузетника 
пољопривредника. 

 Право на ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може да 
оствари за зараде оснивача и личне зараде предузетника и 
предузетника пољопривредника, исплаћене у периоду од 12 
месеци од дана када је основано привредно друштво, односно 
регистрован предузетник и предузетник пољопривредник, чији 
месечни износ појединачно за свако лице у периоду коришћења 
ослобођења није виши од 37.000 динара који износ у себи не 
садржи порез и припадајућe доприносе из зараде. 

 



 

Послодавац који је до дана ступања на снагу 
овог закона стекао право на ослобођење из 
члана 45г Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање, наставља да користи 
ослобођење у складу са тим законом. 

 

Ослобођење из става 1. овог члана послодавац 
може да користи за она лица за која је стекао 
то право до дана ступања на снагу овог закона 



 

Члан 63. брише се-примена од 1.јануара 
2020.г. 

  

“ У случају када надлежан организација за 
обавезно социјално осигурање утврђује својство 
осигураника, из разлога што пријава на 
осигурање  није поднета у року или из других 
разлога, у складу са законом, истовремено са 
утврђивањем својства осигураника утврђује и 
обавезу плаћања доприноса” 



Нови члан 63 а 
 За обвезнике доприноса којима се обавеза плаћања 

доприноса утврђује или се утврђивала у претходном 
периоду решењем пореског органа и којима је 
организација за обавезно социјално осигурање утврдила 
својство осигураника самосталних делатности, односно 
пољопривредника, у случају када допринос није утврђен 
за ранији период, обавезу насталу за тај период утврђује 
решењем порески орган.  

 Обавеза доприноса из става 1. овог члана утврђује се 
само за допринос за пензијско и инвалидско осигурање.  

 Обавеза доприноса из ст. 1. и 2. овог члана утврђује се на 
најнижу месечну основицу доприноса и по стопи 
доприноса која важи у моменту утврђивања обавезе, у 
складу са овим законом.” 

 



KAFE PAUZA POLA SATA 

                     MANASTIR VISOKI DEČANI , sagrađen (završen) 1335.godine 


