
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ 
НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 

Члан 1. 

У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 
80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 
91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. 
закон, 112/15, 113/17 и 95/18), у члану 9. став 1. тачка 9) мења се и гласи: 

„9) помоћи коју у случају смрти запосленог или пензионисаног 
запосленог, послодавац исплаћује члану његове породице - до 68.488 динара;”. 

У тачки 12) речи: „износу до 11.741 динара” замењују се речима: „износу 
до 30.000 динара”.  

Тачка 14) мења се и гласи: 

„14) накнада и награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца 
кривичних дела, сагласно закону којим се уређује извршење кривичних 
санкција;”. 

У тачки 30) тачка на крају замењује се тачком и запетом.  

Додаје се тачка 31), која гласи: 

„31) накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у 
програмима Европске уније и других међународних организација у области 
образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, 
исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 
динара за трошкове на месечном нивоу.”. 

Члан 2. 

После члана 9. додаје се члан 9б, који гласи: 

„Члан 9б 

Изузима се од опорезивања доходак нерезидентног обвезника који на 
територији Републике проведе највише до 90 дана у периоду од 12 месеци који 
почиње или се завршава у односној пореској години, уколико је такав доходак 
остварен од нерезидентног налогодавца који не обавља делатност, односно 
активности на територији Републике. 

Изузимање из става 1. овог члана примењује се и на доходак који 
нерезидентни обвезник из става 1. овог члана оствари од нерезидентног 
налогодавца који обавља пословну делатност на територији Републике, под 
условом да сама услуга пружена нерезидентном налогодавцу не служи његовој 
делатности, односно активности коју обавља на територији Републике.”. 

Члан 3. 

Члан 12а мења се и гласи: 

„Члан 12а 

Динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 
15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, 
члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) овог закона усклађују се 
годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи 
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години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа 
надлежног за послове статистике.  

Динарски износи месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. овог закона 
представљају износ две, односно три просечне месечне зараде у Републици 
исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од 
месеца септембра у текућој години, за који период су објављени подаци 
републичког органа надлежног за послове статистике.  

Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује Влада. 

Динарске износе из става 2. овог члана објављује Влада. 

Износи из ст. 1. и 2. овог члана објављују се сваке године, а примењују 
се од првог дана наредног месеца по објављивању тих износа.”. 

Члан 4. 

У члану 15а ст. 2, 4. и 5. речи: „15.300 динара” замењују се речима: 
„16.300 динара”.  

Члан 5. 

После члана 15б додаје се члан 15в, који гласи: 

„Члан 15в 

Основицу пореза на зараде за новонастањеног обвезника, за зараду коју 
остварује по основу радног односа на неодређено време са квалификованим 
послодавцем, при чему заснива радни однос на радном месту за које постоји 
потреба да лице има посебно стручно образовање и за којим постоји потреба 
која се не може лако задовољити на домаћем тржишту рада, чини основица из 
члана 15a став 2. овог закона умањена за 70%.  

Квалификовани послодавац из става 1. овог члана је послодавац који је 
резидент Републике и који се, у смислу одредаба закона којим се уређује порез 
на добит правних лица, не може сматрати повезаним лицем са послодавцем код 
кога је новонастањени обвезник претходно био запослен. 

Изузетно од става 2. овог члана, квалификованим послодавцем сматра 
се било који послодавац резидент Републике, који заснује радни однос са 
новонастањеним обвезником који је у периоду од 25 година који претходи 
години у којој заснива радни однос из става 1. овог члана, барем три године 
испуњавао услове из члана 7. став 2. тачка 1) овог закона да се сматра 
резидентом Републике. 

Новонастањеним обвезником из става 1. овог члана сматра се обвезник 
који: 

1) у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о 
раду са квалификованим послодавцем, није претежно боравио на територији 
Републике;  

2) у моменту закључења уговора о раду са квалификованим 
послодавцем има мање од 40 година живота, а који је у периоду од 12 месеци 
који претходе закључењу уговора о раду са квалификованим послодавцем 
претежно боравио ван територије Републике ради даљег школовања, односно 
стручног усавршавања. 

Новонастањени обвезник из става 4. тачка 1) овог члана, може да 
користи умањење основице уколико испуњава услове из става 1. овог члана и 
уколико је месечна зарада коју новонастањени обвезник остварује већа од 
217.656 динара. 
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Новонастањени обвезник из става 4. тачка 2) овог члана, може да 
користи умањење основице уколико испуњава услове из става 1. овог члана и 
уколико је месечна зарада коју новонастањени обвезник остварује већа од 
145.104 динара. 

Право на умањење основице из става 1. овог члана има онај 
новонастањени обвезник који се истовремено са заснивањем радног односа или 
у разумном року по заснивању радног односа, настањује на територији 
Републике и који испуњава услов да се сматра њеним пореским резидентом по 
основу центра пословних и животних интереса на територији Републике, као и 
њеним пореским резидентом за потребе примене уговора о избегавању 
двоструког опорезивања које Република примењује са другим државама.  

Право на умањење основице из става 1. овог члана остварује се за 
период од пет година од дана закључења уговора о раду, уколико су испуњени 
услови из ст. 5, 6, и 7. овог члана који се односе на радно место, односно на 
новонастањеног обвезника током тог периода, независно од промене 
послодаваца. 

Право из става 1. овог члана новонастањени обвезник остварује почевши 
од прве зараде исплаћене за месец у коме су од надлежног органа прибављени 
докази о испуњености услова утврђених овим чланом.  

Износ умањења у висини од 70% за потребе утврђивања основице на 
коју се плаћа порез на зараду из става 1. овог члана, представља део зараде 
коју новонастањени обвезник оствари од квалификованог послодавца а на који 
се не плаћа порез на зараде на начин утврђен овим чланом. 

Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин 
остваривања права из овог члана.”. 

Члан 6. 

У члану 18. став 1. тачка 1) после речи: „накнаде” додаје се реч: 
„документованих”. 

После тачке 9) додаје се тачка 9а), која гласи: 

„9а) пoмoћи у случajу смрти члaнa пoрoдицe зaпoслeнoг - дo 68.488 
динaрa;”. 

Члан 7. 

У члану 18а став 1. речи: „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),” замењују се речима: „Изузетно од 
члана 14. овог закона, не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по 
основу погодности за чије пружање, у циљу стварања услова за рекреацију 
запослених на радном месту, послодавац има издатке за изградњу просторија 
и/или набавку опреме за рекреацију, по основу”. 

Члан 8. 

У члану 21в став 1. речи: „2019. године” замењују се речима: „2020. 
године”. 

После става 7. додаје се нови став 8, који гласи: 

„Захтев за повраћај плаћеног пореза из става 7. овог члана подноси се 
на прописаном обрасцу.”. 

Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 9. и 10. 
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Додаје се став 11, који гласи: 

„Образац из става 8. овог члана и његову садржину прописује 
министар.”. 

Члан 9.  

У члану 21д став 1. речи: „2019. године” замењују се речима: „2020. 
године”. 

После става 9. додаје се нови став 10, који гласи: 

„Захтев за повраћај плаћеног пореза из става 9. овог члана подноси се 
на прописаном обрасцу.”. 

Досадашњи ст. 10. и 11. постају ст. 11. и 12. 

Додаје се став 13, који гласи: 

„Образац из става 10. овог члана и његову садржину прописује 
министар.”. 

Члан 10. 

После члана 21ђ додају се чл. 21е и 21ж, који гласе: 

„Члан 21е 

Послодавац - новоосновано привредно друштво које обавља иновациону 
делатност у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, које је 
уписано у регистар надлежног органа, може да оствари право на ослобођење 
од плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде оснивача који су 
запослени у том новооснованом привредном друштву.  

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може 
да оствари за зараде оснивача исплаћене у периоду од 36 месеци од дана када 
је основано привредно друштво. 

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да се оствари за 
сваког оснивача по основу његове месечне зараде, и то зараде чији износ није 
виши од 150.000 динара месечно, а уколико је виши онда по основу дела 
зараде у висини највише до 150.000 динара. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана послодавац 
остварује под следећим условима:  

1) да је физичко лице - оснивач, односно сваки од оснивача ако их је 
више, засновао радни однос са новооснованим привредним друштвом, 
закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни односи и да 
је пријављен на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног 
социјалног осигурања; 

2) да у периоду за који остварује право на ослобођење оснивач има 
најмање 5% акција или удела у новооснованом привредном друштву. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари 
послодавац - привредно друштво које није повезано ни са једним правним 
лицем у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица и које не 
остварује више од 30% свог укупног прихода од других лица која се сматрају 
повезаним са било којим оснивачем послодавца - привредног друштва. 

Пореско ослобођење из овог члана може да оствари послодавац који је 
основан закључно са 31. децембром 2020. године.  
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По основу зараде лица из става 4. овог члана за која је један 
новоосновани послодавац остварио пореско ослобођење из овог члана, други 
новоосновани послодавац не може за та лица да оствари ослобођење из овога 
члана. 

Послодавац који користи пореско ослобођење из овог члана, осим када 
користи ослобођење у складу са одредбом закона којим се уређују доприноси 
за обавезно социјално осигурање која се односи на исту врсту ослобођења, по 
основу заснивања радног односа са тим лицем нема право да за то лице 
оствари друге олакшице, укључујући и коришћење субвенција за запошљавање 
и самозапошљавање. 

Члан 21ж 

Послодавац који заснује радни однос са лицем које се у складу са 
одредбама овог члана може сматрати квалификованим новозапосленим (у 
даљем тексту: квалификовано новозапослено лице), ослобађа се обавезе 
плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица, 
за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2022. године. 

Послодавац из става 1. овог члана је послодавац, правно или физичко 
лице, који у било ком тренутку у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. 
децембра 2022. године са квалификованим новозапосленим лицем закључи 
уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни односи и који је 
квалификовано новозапослено лице пријавио на обавезно социјално осигурање 
у Централни регистар обавезног социјалног осигурања. 

Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра 
се лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године 
није имало статус осигураника запосленог у смислу закона, а које је статус 
осигураника запосленог стекло у периоду од 1. јануара 2020. године до 30. 
априла 2020. године заснивањем радног односа код послодавца из става 1. 
овог члана или код другог послодавца. 

Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра 
се и лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 2020. године 
није имало статус осигураника запосленог, односно осигураника предузетника у 
смислу закона, а које је статус осигураника запосленог стекло у периоду од 1. 
маја 2020. године до 31. децембра 2020. године заснивањем радног односа код 
послодавца из става 1. овог члана или код другог послодавца.  

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари 
послодавац ако се заснивањем радног односа са квалификованим 
новозапосленим лицем повећа број запослених код послодавца у односу на 
број запослених на дан 31. децембра 2019. године. 

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари и 
послодавац који започне обављање делатности после 31. децембра 2019. 
године. 

Ако у току коришћења пореског ослобођења за квалификовано 
новозапослено лице послодавац смањи број запослених у односу на дан 31. 
децембар 2019. године увећан за број квалификованих новозапослених лица, 
губи право да користи пореско ослобођење за онај број квалификованих 
новозапослених лица за колико је смањен број запослених у односу на дан 31. 
децембар 2019. године увећан за број квалификованих новозапослених лица, 
при чему, у случају када је пореско ослобођење остварено за више 
квалификованих новозапослених лица, прво губи ослобођење за оно 
квалификовано новозапослено лице са којим је раније засновао радни однос. 
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Изузетно од става 7. овог члана, ако у току коришћења пореског 
ослобођења за квалификовано новозапослено лице послодавац из става 6. 
овог члана смањи број запослених у односу на дан 31. децембар године у којој 
је започео обављање делатности, губи право да користи пореско ослобођење 
за онај број квалификованих новозапослених лица за колико је смањен број 
запослених у односу на дан 31. децембар године у којој је започео обављање 
делатности. 

Послодавац се ослобађа обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног 
пореза из зараде из става 1. овог члана, на следећи начин: 

1) 70% пореза - за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2020. 
године до 31. децембра 2020. године; 

2) 65% пореза - за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2021. 
године до 31. децембра 2021. године; 

3) 60% пореза - за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2022. 
године до 31. децембра 2022. године. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја 
који су уређени одговарајућим законом, осим када користи ослобођење у 
складу са одредбом закона којим се уређују доприноси за обавезно социјално 
осигурање која се односи на исту врсту олакшице, по основу заснивања радног 
односа са тим лицем нема право да за то лице оствари пореско ослобођење из 
овог члана. 

Ослобођење из овог члана не могу остварити државни органи и 
организације, јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни 
или индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава.”. 

Члан 11. 

После члана 37б додаје се члан 37в, који гласи: 

„Члан 37в 

У опорезиви приход од самосталне делатности не урачунава се приход 
који се опорезује сагласно члану 85. став 1. тачка 17) овог закона, а који 
оствари обвезник пореза на стварни приход од самосталне делатности.”. 

Члан 12. 

У члану 40. став 1. речи: „који с обзиром на околности није у стању да 
води пословне књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме 
њихово вођење отежава обављање делатности,” бришу се.  

У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) који обавља делатност из области рекламирања и истраживања 
тржишта;”. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„У укупни промет обвезника у смислу става 2. тачка 4) овог члана не 
урачунава се приход који се опорезује сагласно члану 85. став 1. тачка 17) овог 
закона.”.  

Досадашњи став 5. постаје став 6. 
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Члан 13. 

Члан 41. мења се и гласи: 

„Члан 41. 

Ако су испуњени услови из члана 40. овог закона, предузетници 
паушалци се, ради утврђивања висине паушалног прихода као основице пореза 
на приходе од самосталне делатности, разврставају у групе и то тако да једну 
групу чине сви предузетници паушалци који обављају исту претежну делатност. 

Претежна делатност из става 1. овог члана је делатност која је као таква 
регистрована у регистру привредних субјеката, односно делатност од чијег 
обављања је у пореском периоду предузетник паушалац остварио виши износ 
прихода у односу на ону коју је регистровао као претежну делатност. 

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама 
одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у 
Републици, граду, општини, односно градској општини, према објављеним 
подацима републичког органа надлежног за послове статистике за последњих 
12 месеци (у даљем тексту: просечна месечна зарада), која се помножи са 
бројем запослених у Републици, граду, општини, односно градској општини и са 
коефицијентом делатности, а затим подели са бројем становника у Републици, 
граду, општини, односно градској општини. 

Полазна основица из става 3. овог члана умањује се, односно повећава 
применом следећих елемената: 

1) регистровано седиште предузетника; 

2) временски период који је протекао од регистрације предузетника; 

3) старост обвезника и његова радна способност; 

4) остале околности које утичу на остваривање добити. 

Влада уређује ближе услове, критеријуме и елементе за паушално 
опорезивање.”.  

Члан 14. 

Члан 42. мења се и гласи: 

„Члан 42. 

Захтев за паушално опорезивање може се поднети надлежном пореском 
органу до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 
дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује 
брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим 
се уређује порез на додату вредност, у електронском облику преко портала 
Пореске управе. 

Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално 
опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној 
организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев 
проследити Пореској управи.  

Изузетно од става 2. овог члана, лица која се не региструју код 
организације која води регистар привредних субјекaта, захтев за паушално 
опорезивање подносе Пореској управи у року од пет дана од дана регистрације, 
у електронском облику преко портала Пореске управе. 

Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности коме је утврђено 
право на паушално опорезивање, овај начин опорезивања користи док се не 
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утврди да су престали разлози за паушално опорезивање, односно да 
измењени услови искључују право на паушално опорезивање.  

У случају из става 4. овог члана, надлежни порески орган ће решењем 
наложити обвезнику из става 4. овог члана вођење пословних књига од 
половине текуће године или од почетка наредне године.  

Предузетник паушалац коме престаје право на паушално опорезивање 
по основу из члана 40. став 2. тачка 5) овог закона, дужан је да води пословне 
књиге најкасније од дана када постане обвезник пореза на додату вредност у 
складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, без утврђивања 
обавезе вођења пословних књига решењем надлежног пореског органа.”.  

Члан 15. 

У члану 72а додаје се став 4, који гласи: 

„Промена номиналне вредности права, односно удела из става 1. тачка 
5) овог члана не сматра се променом процента права, односно учешћа у 
капиталу из става 2. овог члана.”. 

Члан 16. 

У члану 74. став 8. мења се и гласи: 

„Изузетно од ст. 5, 6. и 7. овог члана, уколико је обвезник стекао хартије 
од вредности које су биле предмет опорезивања у складу са чланом 14. овог 
закона, односно ослобођене од опорезивања у смислу члана 18. став 1. тачка 
11) и став 2. овог закона, набавну цену чини збир износа документоване 
повлашћене цене по којој је обвезник стекао такве акције и основице на коју је 
плаћен порез на зараду у смислу члана 14. овог закона умањене за припадајуће 
обавезе из зараде, односно код самоопорезивања збир износа документоване 
повлашћене цене по којој је обвезник стекао такве акције и основице на коју је 
плаћен порез на зараду у смислу члана 14. овог закона.”. 

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

„Изузетно од става 8. овог члана, у случају преноса уз накнаду акција 
или удела нерезидентних привредних друштава, односно хартија од вредности 
чији издавалац није порески резидент Републике, уколико резидентни обвезник 
у време стицања тих акција, удела, односно хартија од вредности, као и 
најмање шест месеци по њиховом стицању није био резидент Републике, 
набавном ценом сматра се њихова тржишна вредност на дан када је постао 
порески резидент Републике.”. 

Досадашњи став 9. постаје став 10. 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 11, речи: „става 9.” замењују 
се речима: „става 10.”. 

Досадашњи став 11. постаје став 12. 

Члан 17. 

У члану 75. став 5. мења се и гласи: 

„Набавна цена хартија од вредности које запослени добије без накнаде 
од послодавца или од с послодавцем повезаног лица у смислу члана 18. став 1. 
тачка 11) и став 2. овог закона, је нула динара, осим у случају из члана 74. став 
8. овог закона.”. 
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Члан 18. 

У члану 85. став 1. тачка 16) тачка на крају замењује се тачком и 
запетом.  

Додаје се тачка 17), која гласи: 

„17) накнада исплаћена предузетнику или предузетнику паушалцу који 
обавља активности уз накнаду за истог налогодавца или за лице које се у 
смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица сматра повезаним 
лицем с налогодавцем (у даљем тексту: повезано лице с налогодавцем), и који 
додатно испуњава најмање пет од наведених девет критеријума, или је према 
околностима случаја приликом отпочињања пословне сарадње могло да се 
закључи да ће испунити најмање пет од девет наведених критеријума који су 
накнадно и испуњени: 

(1) налогодавац или повезано лице с налогодавцем одређује радно 
време предузетнику или предузетнику паушалцу или су одмор и одсуства 
предузетника или предузетника паушалца зависни од одлуке налогодавца или 
повезаног лица с налогодавцем и накнада предузетнику или предузетнику 
паушалцу се не умањује сразмерно времену проведеном на одмору; 

(2) предузетник или предузетник паушалац уобичајено користи 
просторије које обезбеди или обавља послове у месту које одреди налогодавац 
или повезано лице с налогодавцем за потребе обављања послова који су му 
поверени; 

(3) налогодавац или повезано лице с налогодавцем врши или 
организује стручно оспособљавање или усавршавање предузетника или 
предузетника паушалца; 

(4) налогодавац је ангажовао предузетника или предузетника 
паушалца након оглашавања у средствима информисања потребе за 
ангажовањем физичких лица или ангажујући треће лице које се уобичајено бави 
проналажењем лица подобних за радно ангажовање, а чија је услуга 
резултирала ангажовањем тог предузетника или предузетника паушалца; 

(5) налогодавац или повезано лице с налогодавцем обезбеђује 
сопствени основни алат, опрему или друга основна материјална или 
нематеријална средства потребна за редован рад предузетника или 
предузетника паушалца или финансира њихову набавку, осим 
специјализованих алата, опреме или других специјализованих материјалних 
или нематеријалних средстава који могу бити неопходни у циљу извршавања 
специфичног посла или налога, или налогодавац или повезано лице с 
налогодавцем уобичајено руководи процесом рада предузетника или 
предузетника паушалца, осим таквог руковођења које подразумева давање 
основног налога у вези са нарученим послом и разумну контролу резултата 
рада или надзор налогодавца, као доброг привредника, над обављањем посла 
који је наручио; 

(6) најмање 70% од укупно остварених прихода предузетника или 
предузетника паушалца у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у 
односној пореској години је остварено од једног налогодавца или од повезаног 
лица с налогодавцем; 

(7) предузетник или предузетник паушалац обавља послове из 
делатности налогодавца или повезаног лица с налогодавцем, а за тако 
обављене послове његов уговор о ангажовању не садржи клаузулу по којој 
предузетник или предузетник паушалац сноси уобичајени пословни ризик за 
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посао испоручен клијенту налогодавца или повезаног лица с налогодавцем, 
уколико такав клијент постоји; 

(8) уговор о ангажовању предузетника или предузетника паушалца 
садржи делимичну или потпуну забрану предузетнику или предузетнику 
паушалцу да пружа услуге по основу уговора са другим налогодавцима, изузев 
делимичне забране која обухвата пружање услуга ограниченом броју директних 
конкурената налогодавцу; 

(9) предузетник или предузетник паушалац обавља активности уз 
накнаду за истог налогодавца или за повезано лице с налогодавцем, 
непрекидно или са прекидима 130 или више радних дана у периоду од 12 
месеци који почиње или се завршава у односној пореској години, при чему се 
обављањем активности у једном радном дану сматра обављање активности у 
било ком периоду током тог радног дана између 00 и 24 часа.”. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 17) 
овог члана, који оствари предузетник или предузетник паушалац, чини бруто 
приход обвезника пореза.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „тачке 5) став 5.” 
замењују се речима: „тачке 5) став 6.”. 

Досадашњи ст. 7 - 13. постају ст. 8 - 14. 

Додају се ст. 15, 16, 17. и 18, који гласе: 

„Налогодавцем у смислу става 1. тачка 17) овог члана сматра се домаће, 
односно страно правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је 
директно или индиректно ангажовало предузетника или предузетника паушалца 
за обављање послова. 

Налогодавцем у смислу става 1. тачка 17) овог члана не сматра се 
домаће или страно правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је 
директни исплатилац накнаде предузетнику или предузетнику паушалцу, а које 
такву накнаду исплаћује у вези са извршавањем послова заступања или 
посредовања за рачун другог лица и за такав посао не наплаћује од тог другог 
лица или од предузетника или предузетника паушалца ништа осим уобичајене 
заступничке или посредничке провизије. 

У случају из става 16. овог члана, налогодавцем и исплатиоцем накнаде 
сматра се лице за чији рачун се врши исплата накнаде предузетнику или 
предузетнику паушалцу. 

Изузетно од одредаба става 1. тачка 17) овог члана, накнада коју 
оствари предузетник или предузетник паушалац који према закону који уређује 
релевантну делатност коју он обавља не може да буде у радном односу код 
налогодавца, не сматра се другим приходом у смислу овог члана.”.  

Члан 19. 

У члану 94. став 2. мења се и гласи: 

„Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности који у току 
године започне обављање самосталне делатности, опредељује се за паушално 
опорезивање у пријави за регистрацију надлежној организацији која води 
регистар привредних субјеката, у ком случају се сматра да је поднео пореску 
пријаву за паушално опорезивање.”. 
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После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  

„Изузетно од става 1. овог члана, лице које у току године започне 
обављање делатности а које се не региструје код организације која води 
регистар привредних субјеката, подноси пореску пријаву у року од 15 дана од 
дана регистрације.”. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „из става 3.” замењују 
се речима: „из става 4.”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „ст. 1. и 2. овог закона” 
замењују се речима: „ст. 1. до 3. овог закона”. 

Досадашњи став 7. постаје став 8. 

Члан 20. 

Динарски износи месечних зарада из члана 5. ст. 5. и 6. овог закона 
представљају износ у висини две, односно три просечне месечне зараде у 
Републици Србији исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 
месеци почев од месеца јула 2019. године, за који период су објављени подаци 
републичког органа надлежног за послове статистике. 

Износи из става 1. овог члана примењују се до првог дана наредног 
месеца по објављивању динарских износа сагласно члану 3. ст. 2. и 4. овог 
закона. 

Члан 21. 

Прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 16.300 динара 
годишњим индексом потрошачких цена врши се почев у 2021. години. 

Члан 22. 

Одредбе чл. 12, 13, 14. и 19. овог закона (за паушално опорезивање) 
примењиваће се за утврђивање пореза на паушално утврђени приход почев за 
2020. годину. 

Члан 23. 

Поступак утврђивања и наплате пореза на капиталне добитке који није 
правоснажно окончан до дана почетка примене овог закона, окончаће се по 
одредбама овог закона уколико тако утврђен износ пореске обавезе није виши у 
односу на износ пореске обавезе који би био утврђен по одредбама закона који 
се примењивао на дан настанка пореске обавезе. 

Члан 24. 

Приход исплаћен предузетнику или предузетнику паушалцу у смислу 
члана 31. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 
24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 
50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-
др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 - у даљем тексту: Закон), закључно са 1. 
мартом 2020. године, сматраће се приходом од самосталне делатности без 
обзира на природу његовог односа са налогодавцем у смислу одредаба члана 
85. Закона, односно члана 9. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-
исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 
72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 
91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18). 
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Члан 25. 

Одредбе овог закона примењиваће се од 1. јануара 2020. године, осим 
одредаба члана 5. и члана 10. у делу који се односи на ослобођење од 
плаћања пореза по основу зараде код послодавца који обавља иновациону 
делатност, које ће се примењивати од 1. марта 2020. године. 

Члан 26. 

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 120 дана од 
дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 27. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тач. 6. и 

15. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и 
обезбеђује, поред осталог, порески систем и финансирање остваривања права 
и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

• Проблеми које овај закон треба да реши, односно циљеви који се овим 
законом постижу  
 
 У оквиру активности на спровођењу мера економске реформе, у складу 
са економском и социјалном политиком Владе, предлаже се, између осталих, и 
доношење Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.  

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се, у циљу 
обезбеђивања услова за спровођење свеобухватне реформе пословног 
окружења и сузбијања „сиве економије”, створе услови за ефикасније сузбијање 
нелегалног рада физичких лица,  прилив инвестиција, запошљавање и 
привредни раст и омогућавање повољнијих услова привређивања 
растерећењем привредних субјеката. С тим у вези, предложено је даље 
фискално растерећење прихода по основу рада повећањем неопорезивог 
износа зараде, унапређење система паушалног опорезивања прихода од 
обављања самосталне делатности и стимулисање запошљавања увођењем 
нових олакшица за запошљавање одређених категорија лица и продужењем 
периода примене постојећих олакшица. 

 Предложено је повећање неопорезивог износа зараде са 15.300 динара 
на 16.300 динара месечно, што практично значи да се смањује основица пореза 
на зараду па и износ пореза по том основу. На тај начин обезбеђује се мање 
фискално оптерећење прихода које физичка лица остваре по основу рада. 

     Поред тога, предложено је да се на другачији начин уреде услови, 
критеријуми и елементи за паушално опорезивање прихода које обвезници 
остварују по основу обављања самосталне делатности у циљу унапређења 
система паушалног опорезивања. У досадашњој пракси је уочено неколико 
проблема у систему паушалног опорезивања, као што су неизвесност 
одобрења статуса паушалног пореског обвезника и непознат износ укупне 
пореске обавезе у тренутку започињања делатности, кашњење пореских 
решења и др. Кроз предложене измене и допуне регулаторног оквира створиће 
се предуслови за поједностављење процедуре обрачуна пореза на приходе од 
самосталне делатности на паушално утврђен приход аутоматизацијом процеса 
утврђивања висине пореске обавезе, чиме ће бити омогућена већа 
предвидљивост за пореске обвезнике, као и смањење трошкова и 
администрирања од стране пореског органа.  

У циљу подстицања запошљавања, предложено је и увођење нових 
олакшица за послодавце - новооснована привредна друштва која обављају 
иновациону делатност. Подстицај се остварује у виду ослобођења од плаћања 
пореза по основу зараде оснивача који су запослени у сопственим 
новооснованим привредним друштвима. Поред тога, предложена је олакшица 
за послодавце који заснују радни однос са квалификованим новозапосленим 
лицем, на начин да послодавац има право на ослобођење од плаћања пореза 
по основу зараде квалификованог новозапосленог лица. Такође, предлаже се 
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увођење олакшице у виду смањења пореске основице за новонастањена лица 
која заснују радни однос са домаћим послодавцем. Ова мера представља 
подстицај за запошљавање лица која су новонастањени обвезници на 
територији Републике Србије и за којима, као лицима са посебним стручним 
знањима, постоји потреба на домаћем тржишту рада. 

Предложено је и продужење важења постојећих олакшица за 
запошљавање нових лица у виду права на повраћај дела плаћеног пореза по 
основу зараде новозапосленог лица у проценту од 65% до 75%. Предлаже се 
продужење олакшице за зараде новозапослених лица које су исплаћене 
закључно са 31. децембром 2020. године.  
 Основна садржина предложених измена и допуна Закона о порезу на 
доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 
135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-
УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 
- у даљем тексту: Закон) односи се на: 
 - повећање неопорезивог износа зараде са 15.300 динара на 16.300 
динара месечно; 
 - унапређење система паушалног опорезивања прихода које обвезници 
остварују по основу обављања самосталне делатности; 

 - увођење нових олакшица за послодавце - новооснована привредна 
друштва која обављају иновациону делатност, по основу зараде оснивача који 
су запослени у тим привредним друштвима, као и за послодавце који заснују 
радни однос са квалификованим новозапосленим лицем; 

 - умањење пореске основице по основу зараде лица која заснују радни 
однос са послодавцем, као новонастањени обвезници на територији Републике 
Србије и за којима, као лицима са посебним стручним знањима, постоји потреба 
на домаћем тржишту рада; 

  - продужење периода примене постојећих олакшица за запошљавање 
нових лица; 
 - уређење пореског третмана прихода који остварују предузетници или 
предузетници паушалци који обављају активности уз накнаду за истог 
налогодавца или за повезано лице с налогодавцем, а који испуњавају законом 
прописане услове; 
 - повећање неопорезивог износа стипендија и кредита ученика и 
студената до 30.000 динара месечно, сагласно иницијативама Министарства 
просвете и Радне групе за унапређење правног и фискалног оквира за давање 
за опште добро; 
 - изузимање од опорезивања примања по основу накнаде трошкова 
боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других 
међународних организација, која се исплаћује у складу са наведеним 
програмима, највише до неопорезивог износа од 100.000 динара месечно; 

- прецизирање одређених одредаба у смислу стварања услова за 
адекватну примену Закона. 
 

• Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона  
 

Имајући у виду да је реч о елементима система и политике јавних 
прихода који се, сагласно одредбама Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) уводе 
законом, то значи да се измене и допуне тих елемената могу вршити само 
законом. Према томе, како се материја која се уређује овим законом односи на 
опорезивање прихода грађана и спада у законодавну регулативу, није 
разматрано, нити је било основа за разматрање њеног уређења другим законом 
или подзаконским актом. 
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• Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема  

 
С обзиром да се ради о законској материји, одређена постојећа законска 

решења једино је и могуће мењати и допуњавати доношењем закона, тј. 
изменама и допунама Закона.  

Уређивањем порескоправне материје, овим законом даје се допринос 
правној сигурности и обезбеђује јавности доступност у погледу вођења пореске 
политике, с обзиром да се овај закон као општи правни акт објављује и ствара 
једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој порескоправној 
ситуацији. 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Уз члан 1. 

 У члану 9. Закона изменом става 1. тачка 9) прецизира се изузимање од 
опорезивања порезом на доходак грађана примања по основу помоћи коју 
послодавац исплаћује члану породице у случају смрти запосленог или 
пензионисаног запосленог. 

 У тачки 12) врши се повећање неопорезивог износа стипендија и 
кредита ученика и студената до 30.000 динара месечно, сагласно 
иницијативама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Радне 
групе за унапређење правног и фискалног оквира за давање за опште добро.  

У тачки 14) прецизира се пореско изузимање по основу накнада и 
награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца кривичних дела, 
сагласно извршеним изменама и допунама закона којим се уређује извршење 
кривичних санкција. 

Новододата тачка 31) односи се на изузимање од опорезивања примања 
по основу накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у 
програмима Европске уније и других међународних организација у области 
образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, 
које се исплаћују у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 
100.000 динара за трошкове на месечном нивоу. 
 

Уз члан 2.   
Новододати члан 9б Закона односи се на изузимање од опорезивања 

дохотка нерезидентног обвезника који на територији Републике Србије проведе 
одређени период, с тим да је такав доходак остварен од нерезидентног 
налогодавца који не обавља делатност, односно активности на територији 
Републике Србије или који обавља пословну делатност на територији 
Републике Србије али под условом да сама услуга пружена том нерезидентном 
налогодавцу не служи његовој делатности, односно активности коју обавља на 
територији Републике Србије. 

 
Уз члан 3.  
Врши се измена члана 12а Закона, у вези са усклађивањем динарских 

неопорезивих износа. 
 

Уз члан 4.   
Изменама члана 15а Закона врши се повећање неопорезивог износа 

зараде са 15.300 на 16.300 динара месечно. 
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Уз члан 5.  
Новододатим чланом 15в Закона уређује се пореска основица за лице 

које се запошљава као новонастањени обвезник, који заснива радни однос на 
радном месту за које постоји потреба да лице има посебно стручно образовање 
и за којим постоји потреба која се не може лако задовољити на домаћем 
тржишту рада. Основицу пореза на зараде ових лица чини основица из члана 
15а став 2. Закона умањена за 70%. Такође, овим чланом Закона уређују се и 
услови за остваривање умањења пореске основице. 
 

Уз члан 6.   
У члану 18. Закона изменом става 1. тачка 1) прецизира се да се не 

плаћа порез на зараде на примања запосленог од послодавца по основу 
накнаде документованих  трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.  

Новододата тачка 9а) односи се на пореско ослобођење по основу 
помоћи у случају смрти члана породице запосленог која се остварује до 
неопорезивог износа. 

 
Уз члан 7. 
У члану 18а став 1. Закона врши се правнотехничко прецизирање 

одредбе у вези са пореским ослобођењем од пореза на зараде на примања 
запосленог по основу погодности у виду рекреације запослених на радном 
месту.  

 
Уз члан 8.  
У члану 21в став 1. Закона, којим се уређује право послодавца на 

повраћај дела плаћеног пореза, у проценту од 65% до 75%, по основу зараде 
новозапослених лица, предлаже се продужење периода примене постојећих 
олакшица. Како олакшице истичу закључно са 31. децембром 2019. године, 
предлаже се продужење на 31. децембар 2020. године. Поред тога, новододати 
ставови односе се на образац захтева за повраћај плаћеног пореза по основу 
зараде новозапосленог лица, чију форму и садржину прописује министар 
надлежан за послове финансија. 

 
Уз члан 9.  
У члану 21д став 1. Закона, којим се уређује право послодавца на 

повраћај дела плаћеног пореза, у проценту од 65% до 75%, по основу зараде 
новозапослених лица, предлаже се продужење периода примене постојећих 
олакшица. Како олакшице истичу закључно са 31. децембром 2019. године, 
предлаже се продужење на 31. децембар 2020. године. Новододати ставови 
односе се на образац захтева за повраћај плаћеног пореза по основу зараде 
новозапосленог лица, чију форму и садржину прописује министар надлежан за 
послове финансија. 
 

Уз члан 10. 
Новододатим чланом 21е Закона уређује се олакшица за послодавца - 

новоосновано привредно друштво које обавља иновациону делатност, на начин 
да је послодавац ослобођен од плаћања пореза обрачунатог и обустављеног из 
зарада оснивача који су запослени у том новооснованом привредном друштву. 
Ослобођење се користи по основу зарада исплаћених у периоду од 36 месеци 
од дана када је основано привредно друштво. 

Новододатим чланом 21ж Закона уређује се олакшица за послодавца 
који заснује радни однос са квалификованим новозапосленим лицем. Олакшица 
се остварује на начин да је послодавац ослобођен од плаћања обрачунатог и 
обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица исплаћене закључно са 
31. децембром 2022. године. Ослобођење се остварује у висини 70% 
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обрачунатог и обустављеног пореза из зараде за зараде исплаћене у периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, 65% обрачунатог и обустављеног 
пореза из зараде за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 
2021. године и 60% обрачунатог и обустављеног пореза из зараде за зараде 
исплаћене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године. 
 

Уз члан 11. 
 Новододатим чланом 37в Закона наводи се да се у опорезиви приход од 
самосталне делатности не урачунава приход који обвезник пореза на стварни 
приход од самосталне делатности оствари обављањем активности уз накнаду 
која се, под законом прописаним условима, опорезује порезом на други приход. 

 
Уз чл. 12, 13. и 14. 

 Врши се измена чл. 40, 41. и 42. Закона, који се односе на паушално 
опорезивање. Измене се односе на услове за паушално опорезивање, на 
критеријум за разврстaвање предузетника паушалаца у групе ради утврђивања 
висине паушалног прихода као пореске основице, одређивање полазне 
основице за утврђивање висине паушалног прихода, елементе којима се 
умањује, односно повећава полазна основица, као и  подношење захтева за 
паушално опорезивање. Све ово имајући у виду потребу да се створе 
предуслови за поједностављење процедуре обрачуна пореза на приходе од 
самосталне делатности на паушално утврђен приход, аутоматизацију процеса 
утврђивања висине пореске обавезе, омогућавање веће предвидљивости за 
пореске обвезнике, као и смањење администрирања од стране пореског органа.  

 
Уз члан 15. 
У члану 72а Закона новододатим ставом 4. прецизира се да промена 

номиналне вредности права, односно удела, које је обвезник пре преноса имао 
у свом власништву непрекидно најмање десет година, не сматра променом 
процента права, односно учешћа у капиталу. 

 
Уз чл. 16. и 17.  
Изменама члана 74. Закона прецизира се начин утврђивања набавне 

цене хартија од вредности које су биле предмет опорезивања у складу са 
чланом 14. Закона, односно ослобођене од опорезивања у смислу члана 18. 
став 1. тачка 11) и став 2. Закона. Такође, додаје се нови став 9. у коме се 
прецизира начин утврђивања набавне цене акција или удела нерезидентних 
привредних друштава, односно хартија од вредности чији издавалац није 
порески резидент Републике, у случају када порески резидент Републике врши 
пренос уз накнаду тих акција или удела, односно хартија од вредности. Односи 
се на обвезника који у време њиховог стицања, као и најмање шест месеци по 
њиховом стицању, није био резидент Републике.    

Изменама у члану 75. Закона прецизира се начин утврђивања набавне 
цене хартија од вредности које запослени стекне под повлашћеним условима, 
односно без накнаде. 
 

Уз члан 18. 
У члану 85. Закона новододатом тачком 17) уређује се да се другим 

приходом сматра накнада коју предузетник или предузетник паушалац оствари 
по основу обављања активности уз накнаду за истог налогодавца или повезано 
лице с налогодавцем, а који додатно испуњава најмање пет од наведених девет 
критеријума, или се према околностима случаја приликом отпочињања 
пословне сарадње може очекивати да ће бити испуњено најмање пет од девет 
наведених критеријума. 
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 Поред тога, изменама члана 85. Закона уређује се пореска основица за 
опорезивање прихода које предузетник или предузетник паушалац остваре по 
овом основу. 

 
Уз члан 19. 
Измене члана 94. Закона односе се на подношење пореске пријаве за 

обвезника пореза на приходе од самосталне делатности који у току године 
започне обављање самосталне делатности, а који се опредељује за паушално 
опорезивање. 

 
Уз члан 20. 
Односи се на висину динарских износа месечних зарада из члана 5. ст. 

5. и 6. овог закона и период примене тих износа а имајући у виду прво 
усклађивање тих износа након почетка примене овог закона. 

 
Уз члан 21. 
Прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 16.300 динара 

годишњим индексом потрошачких цена вршиће се почев у 2021. години. 
 
Уз члан 22.  
Одредбе чл. 12, 13, 14. и 19. овог закона, које се односе на  паушално 

опорезивање, примењиваће се за утврђивање пореза на паушално утврђени 
приход почев за 2020. годину. 

 
Уз члан 23.  
Поступак утврђивања и наплате пореза на капиталне добитке који није 

правоснажно окончан до дана почетка примене овог закона, окончаће се по 
одредбама овог закона уколико тако утврђен износ пореске обавезе није виши у 
односу на износ пореске обавезе који би био утврђен по одредбама закона који 
се примењивао на дан настанка пореске обавезе. 

 
Уз члан 24. 
Предлаже се да се приход исплаћен предузетнику или предузетнику 

паушалцу у смислу одредаба члана 31. Закона, закључно са 1. мартом 2020. 
године, сматра приходом од самосталне делатности без обзира на природу 
његовог односа са налогодавцем у смислу одредаба члана 85. Закона, односно 
члана 9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

 
Уз члан 25. 
Односи се на почетак примене одредаба овог закона. 
 
Уз члан 26. 
Наводи се да ће се подзаконски акти за извршавање овог закона донети 

у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона. 
 
 
Уз члан 27. 
Предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

IV.  ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 

буџету Републике Србије. 
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V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
Очекује се да ће по основу повећања месечног неопорезивог износа 

зараде бити смањење прихода по основу пореза на зараде у износу од 3,2 
милијарде динара, уз смањење расхода за зараде на нивоу опште државе у 
износу од 0,8 милијарди динара. Ефекат на фискални резултат опште државе је 
негативан у износу од 2,4 милијарде динара,  који се сматра оправданим 
имајући у виду ефекте у смислу подстицања запошљавања. 

 
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у овом закону  
 
Предложена решења у закону утицаће на предузетнике који порез на 

приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврђен приход. Циљ 
предложених измена и допуна Закона, између осталог, је и унапређење 
система паушалног опорезивања обвезника пореза на приходе од самосталне 
делатности. Кроз измене регулаторног оквира створиће се предуслови за 
поједностављење процедуре обрачуна пореза на приходе од самосталне 
делатности на паушално утврђен приход аутоматизацијом процеса утврђивања 
висине овог пореза, чиме ће бити омогућена већа предвидљивост за пореске 
обвезнике. 

Поред тога, предложена решења утицаће и на послодавце. Кроз 
повећање неопорезивог износа створиће се услови за даље фискално 
растерећење зараде, чиме се стварају претпоставке за стимулисање нових 
запошљавања.  

Такође, продужењем постојећих и увођењем нових пореских олакшица 
послодавцима из приватног сектора даје се могућност да наставе са 
коришћењем постојећих фискалних подстицаја, односно да започну са 
коришћењем нових олакшица, а све у циљу стварања претпоставки како би се 
инвестирало у радна места и запошљавало више лица. 

Такође, предложена решења у овом закону имају за циљ и да мотивишу 
физичка лица која бораве у иностранству, а која имају посебно стручно 
образовање и за чијим радом и искуством постоји потреба код домаћих 
послодаваца, која се не може лако задовољити на  домаћем тржишту рада, да 
се настане на територији Републике Србије и да заснују радни однос са 
домаћим послодавцима.  

 
2. Какве трошкове ће примена овог закона створити грађанима и 

привреди  
 
Предложена законска решења не стварају додатне трошкове грађанима 

и привреди. 
Предложено решење у делу повећања неопорезивог износа зараде 

имаће за последицу смањење трошкова у привреди јер се применом те мере 
омогућава мање фискално оптерећење прихода по основу рада. 

Поред тога, предложеним новим олакшицама у делу ослобођења од 
плаћања пореза по основу запошљавања одређених категорија запослених 
такође ће се утицати на смањење трошкова у привреди, тј. за послодавце који 
буду користили те мере. 

                                
3. Да ли су позитивне последице доношења овог закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он стварати  
 
Предложена решења не стварају трошкове ни грађанима ни привреди, с 

обзиром да имају за циљ даље стварање услова за прилив инвестиција, 
запошљавање и привредни раст кроз обезбеђивање повољнијих услова 
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привређивања растерећењем привредних субјеката. Позитивне последице 
доношења овог закона односе се на стварање услова за запошљавање нових 
категорија запослених, посебно у области иновационих делатности и оних у 
којима је изражена потреба запошљавања лица са посебним стручним 
знањима. Поред тога, предложеним решењима подстиче се легално 
запошљавање и самим тим побољшање положаја лица која су незапослена. 

 Повећање неопорезивог износа зараде имаће за последицу смањење 
трошкова у привреди, с обзиром да се омогућава мање фискално оптерећење 
по основу рада. 

 
4. Да ли се овим законом подржава стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција  
 
Имајући у виду да се овим законом предлаже увођење пореског 

ослобођења за послодавце - новооснована привредна друштва која обављају 
иновациону делатност, очекује се да ће предложено законско решење 
допринети оснивању привредних субјеката, посебно у области иновационих 
делатности. Предложене мере пореског ослобођења требало би да подстакну 
не само стварање нових привредних субјеката на тржишту, већ и развој 
пословних активности у наведеној делатности. Такође, мера која се односи на 
повећање неопорезивог износа зараде има за циљ да допринесе стварању 
повољнијих услова привређивања кроз растерећење привредних субјеката, 
чиме се такође подстиче њихово стварање. Смањењем цене рада стварају се 
предуслови за побољшање конкурентности привредних субјеката. 

 
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

овом закону  
 
Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним 

министарствима и другим надлежним органима, тако да је заинтересованим 
странама пружена прилика да се изјасне о предложеном закону. 

У поступку припреме овог закона размотрене су пристигле иницијативе 
за измену наведеног закона. 

Текст овог закона објављен је на интернет страници Министарства 
финансија тако да су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 
овом закону. 

 
6. Које ће се мере током примене овог закона предузети да би се 

остварило оно што се његовим доношењем намерава  
 
Министарство финансија надлежно је за спровођење предложеног 

закона, за његову уједначену примену на територији Републике Србије, као и за 
давање мишљења о његовој примени. 

Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним 
публиковањем Билтена службених објашњења и стручних мишљења за 
примену финансијских прописа, као и на други погодан начин, додатно 
обезбеђује транспарентност, информисаност и приступ информацијама, како би 
се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем 
овог закона. 
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VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗAКOНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА  

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 
  

 
Члан 9.  

Не плаћа се порез на доходак грађана на примања остварена по основу: 
1) прописа о правима ратних инвалида; 
2) примања, осим накнаде зараде (плате), која се остварују у складу са 

законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом; 
3) накнада за помоћ и негу другог лица и накнада за телесно оштећење; 
4) накнада за време незапослености и друге врсте накнада које, у оквиру 

програма и мера активне политике запошљавања, плаћа Национална служба за 
запошљавање у складу са законом којим се уређује запошљавање и осигурање 
за случај незапослености; 

5) услуга социјалне заштите и материјалне подршке у складу са законом 
којим се уређује социјална заштита; 

6) накнада из здравственог осигурања, осим накнаде зараде (плате); 
7) накнада из осигурања имовине, изузев накнада из осигурања за 

измаклу корист, као и накнада из осигурања лица којима се надокнађује 
претрпљена штета, уколико она није надокнађена од штетника; 

8) накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за 
измаклу корист и накнаде зараде (плате), односно накнаде за изгубљену зараду 
(плату); 

9) помоћи у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог 
или члана породице запосленог до 68.488 динара;  

9) ПОМОЋИ КОЈУ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ 
ПЕНЗИОНИСАНОГ ЗАПОСЛЕНОГ, ПОСЛОДАВАЦ ИСПЛАЋУЈЕ ЧЛАНУ 
ЊЕГОВЕ ПОРОДИЦЕ - ДО 68.488 ДИНАРА; 

10) помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних 
непогода или других ванредних догађаја; 

11) организоване социјалне и хуманитарне помоћи; 
12) стипендија и кредита ученика и студената - у месечном износу до 

11.741 динара ИЗНОСУ ДО 30.000 ДИНАРА;  
13) накнаде за исхрану - хранарине коју спортистима аматерима 

исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује 
спорт - у месечном износу до 9.784 динара;  

14) накнада и награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца 
кривичних дела у казнено-поправним установама; 

14) НАКНАДА И НАГРАДА ЗА РАД ОСУЂЕНИХ ЛИЦА И МАЛОЛЕТНИХ 
УЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЕЛА, САГЛАСНО ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА; 

15) накнада и награда за рад пацијената у психијатријским установама; 
16) уплате доприноса за обавезно социјално осигурање које је 

привредно друштво дужно да плати за оснивача, односно свог члана у складу 
са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање; 

17) пензија, накнада уз пензију и инвалиднина које се остварују по 
основу права из обавезног пензијског и инвалидског осигурања, односно војног 
осигурања;  

18) отпремнине код одласка у пензију - до износа који је као најнижи 
утврђен законом којим се уређује рад, односно радни односи; 

19) отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује 
запосленом за чијим је радом престала потреба у складу са законом којим се 
уређује рад, односно радни односи, односно запосленом који ради на 
пословима за које више не постоји потреба или постоји потреба смањења броја 
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извршилаца у складу са законом којим се уређује начин одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору - до износа који је као најнижи 
утврђен тим законима;  

20) отпремнина која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у 
процесу решавања вишка запослених у поступку приватизације у складу са 
актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка запослених у 
поступку приватизације - до износа утврђеног тим програмом; 

21) накнада за рад хранитеља и накнада за издржавање корисника у 
хранитељској породици; 

22) накнада које се, у складу са прописима којима се уређује Војска 
Србије, исплаћују војницима на служењу војног рока, ученицима и кадетима 
војношколске установе и лицима на другом стручном оспособљавању за 
официре и подофицире; 

23) накнаде које се, у складу са прописима којима се уређују унутрашњи 
послови, исплаћују студентима високошколске установе основане за 
остваривање студијских програма за потребе полицијског образовања; 

23а) накнаде које, у складу са законом којим се уређује дуално 
образовање, као материјално и финансијско обезбеђење ученика остварују 
ученици који обављају учење кроз рад;  

24) премија, субвенција, регреса и других средстава која се у сврху 
подстицања развоја пољопривреде, из буџета Републике, аутономне покрајине 
и локалне самоуправе плаћају, односно исплаћују на посебан наменски рачун 
носиоцу породичног пољопривредног газдинства који је уписан у регистар 
пољопривредних газдинстава у складу са прописима који уређују ту област; 

25) ПДВ надокнаде, у складу са законом којим се уређује порез на 
додату вредност; 

26) награда ученицима и студентима оствареним за постигнуте 
резултате током школовања и образовања, као и освојених на међународним 
такмичењима и такмичењима у оквиру образовног система; 

27) накнаде трошкова волонтирања коју остварује волонтер, у складу са 
законом којим се уређује волонтирање; 

28) новчане помоћи физичким лицима која нису у радном односу код 
даваоца која служи за лечење у земљи или иностранству, у висини стварних 
трошкова лечења, документовано рачунима здравствене установе која је 
лечење извршила, као и документовани трошкови превоза и смештаја за 
потребе лечења тог лица; 

29) накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова 
Републичке изборне комисије, бирачких и гласачких одбора за спровођење 
непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања грађана, као и 
накнада за рад на попису становништва - до 5.253 динара у оквиру истог 
изборног циклуса, односно пописа становништва;  

30) новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, 
а која не представља еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу или 
противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца - у износу до 
13.001 динара годишње, остварене од једног исплатиоца.; 

 31) НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА КОЈА 
УЧЕСТВУЈУ У ПРОГРАМИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, ОБУКА, СПОРТА, РАДА СА 
МЛАДИМА, НАУКЕ, ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА, ИСПЛАЋЕНЕ У СКЛАДУ 
СА НАВЕДЕНИМ ПРОГРАМИМА, А НАЈВИШЕ ДО ИЗНОСА ОД 100.000 
ДИНАРА ЗА ТРОШКОВЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ. 

Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. тач. 
10), 11), 12), 13), 28) и 30) овог члана ближе уређује министар надлежан за 
послове финансија (у даљем тексту: министар). 
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ЧЛАН 9Б 
ИЗУЗИМА СЕ ОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОДАК НЕРЕЗИДЕНТНОГ 

ОБВЕЗНИКА КОЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ПРОВЕДЕ НАЈВИШЕ ДО 90 
ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 12 МЕСЕЦИ КОЈИ ПОЧИЊЕ ИЛИ СЕ ЗАВРШАВА У 
ОДНОСНОЈ ПОРЕСКОЈ ГОДИНИ, УКОЛИКО ЈЕ ТАКАВ ДОХОДАК ОСТВАРЕН 
ОД НЕРЕЗИДЕНТНОГ НАЛОГОДАВЦА КОЈИ НЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ, 
ОДНОСНО АКТИВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ. 

ИЗУЗИМАЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ И НА 
ДОХОДАК КОЈИ НЕРЕЗИДЕНТНИ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ОСТВАРИ ОД НЕРЕЗИДЕНТНОГ НАЛОГОДАВЦА КОЈИ ОБАВЉА ПОСЛОВНУ 
ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА САМА УСЛУГА 
ПРУЖЕНА НЕРЕЗИДЕНТНОМ НАЛОГОДАВЦУ НЕ СЛУЖИ ЊЕГОВОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО АКТИВНОСТИ КОЈУ ОБАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ.   

 
Члан 12а 

Динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а 
ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, члана 
83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) овог закона усклађују се 
годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи 
години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа 
надлежног за послове статистике.  

Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује Влада. 
Усклађени динарски износи из става 1. овог члана примењују се од првог 

дана наредног месеца по објављивању тих износа. 
 

ЧЛАН 12А 
ДИНАРСКИ ИЗНОСИ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 9), 12), 13), 29), 30) И 

31), ЧЛАНА 15А СТ. 2, 4. И 5, ЧЛАНА 18. СТАВ 1. ТАЧ. 1), 2), 5), 7), 8), 9) И 9А), 
ЧЛАНА 21А СТАВ 2, ЧЛАНА 83. СТАВ 4. ТАЧКА 1) И ЧЛАНА 85. СТАВ 1. ТАЧКА 
11) ОВОГ ЗАКОНА УСКЛАЂУЈУ СЕ ГОДИШЊИМ ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ 
ЦЕНА У КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ КОЈА ПРЕТХОДИ ГОДИНИ У КОЈОЈ СЕ 
УСКЛАЂИВАЊЕ ВРШИ, ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ.  

ДИНАРСКИ ИЗНОСИ МЕСЕЧНИХ ЗАРАДА ИЗ ЧЛАНА 15В СТ. 5. И 6. 
ОВОГ ЗАКОНА ПРЕДСТАВЉАЈУ ИЗНОС ДВЕ, ОДНОСНО ТРИ ПРОСЕЧНЕ 
МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ ИСПЛАЋЕНЕ, ОДНОСНО ОСТВАРЕНЕ У 
ПЕРИОДУ ЗА ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ ПОЧЕВ ОД МЕСЕЦА СЕПТЕМБРА У 
ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ, ЗА КОЈИ ПЕРИОД СУ ОБЈАВЉЕНИ ПОДАЦИ 
РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ.  

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ОБЈАВЉУЈЕ ВЛАДА. 

ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ОБЈАВЉУЈЕ ВЛАДА. 
ИЗНОСИ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ОБЈАВЉУЈУ СЕ СВАКЕ ГОДИНЕ, 

А ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОД ПРВОГ ДАНА НАРЕДНОГ МЕСЕЦА ПО ОБЈАВЉИВАЊУ 
ТИХ ИЗНОСА. 

Члан 15а 
Основицу пореза на зараде из чл. 13. до 14б овог закона чини 

исплаћена, односно остварена зарада.  
Основицу пореза на зараде чини зарада из члана 13. ст. 1. и 3, чл. 14. до 

14б и члана 15б овог закона, умањена за износ од 15.300 динара 16.300 
ДИНАРА месечно за лице које ради са пуним радним временом.  

За лице које ради са непуним радним временом, умањење из става 2. 
овог члана је сразмерно радном времену тог лица у односу на пуно радно 
време. 
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Кад лице остварује пуно радно време код два или више послодаваца, 
умањење из става 2. овог члана врши сваки послодавац сразмерно радном 
времену код послодавца у односу на пуно радно време, с тим што укупно 
умањење износи 15.300 динара 16.300 ДИНАРА месечно.  

Кад лице остварује непуно радно време код два или више послодаваца, 
сваки послодавац врши умањење сразмерно радном времену код послодавца у 
односу на укупно радно време, с тим што збир умањења мора бити мањи од 
15.300 динара 16.300 ДИНАРА месечно, односно сразмерно укупном радном 
времену лица у односу на пуно радно време.  

Начин и поступак обрачунавања пореза на зараде из ст. 2. до 5. овог 
члана и достављање података Пореској управи ближе уређује министар. 

 
ЧЛАН 15В 

ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ЗА НОВОНАСТАЊЕНОГ ОБВЕЗНИКА, 
ЗА ЗАРАДУ КОЈУ ОСТВАРУЈЕ ПО ОСНОВУ РАДНОГ ОДНОСА НА 
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА КВАЛИФИКОВАНИМ ПОСЛОДАВЦЕМ, ПРИ ЧЕМУ 
ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА 
ДА ЛИЦЕ ИМА ПОСЕБНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ЗА КОЈИМ ПОСТОЈИ 
ПОТРЕБА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ЛАКО ЗАДОВОЉИТИ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 
РАДА, ЧИНИ ОСНОВИЦА ИЗ ЧЛАНА 15A СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА УМАЊЕНА ЗА 
70%.  

КВАЛИФИКОВАНИ ПОСЛОДАВАЦ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ 
ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЈЕ РЕЗИДЕНТ РЕПУБЛИКЕ И КОЈИ СЕ, У СМИСЛУ 
ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА, 
НЕ МОЖЕ СМАТРАТИ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМ СА ПОСЛОДАВЦЕМ КОД КОГА ЈЕ 
НОВОНАСТАЊЕНИ ОБВЕЗНИК ПРЕТХОДНО БИО ЗАПОСЛЕН. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, КВАЛИФИКОВАНИМ 
ПОСЛОДАВЦЕМ СМАТРА СЕ БИЛО КОЈИ ПОСЛОДАВАЦ РЕЗИДЕНТ 
РЕПУБЛИКЕ, КОЈИ ЗАСНУЈЕ РАДНИ ОДНОС СА НОВОНАСТАЊЕНИМ 
ОБВЕЗНИКОМ КОЈИ ЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 25 ГОДИНА КОЈИ ПРЕТХОДИ ГОДИНИ 
У КОЈОЈ ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, БАРЕМ ТРИ 
ГОДИНЕ ИСПУЊАВАО УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 7. СТАВ 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА 
ДА СЕ СМАТРА РЕЗИДЕНТОМ РЕПУБЛИКЕ. 

 
НОВОНАСТАЊЕНИМ ОБВЕЗНИКОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

СМАТРА СЕ ОБВЕЗНИК КОЈИ: 
1) У ПЕРИОДУ ОД 24 МЕСЕЦА КОЈИ ПРЕТХОДЕ ДАНУ ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА О РАДУ СА КВАЛИФИКОВАНИМ ПОСЛОДАВЦЕМ, НИЈЕ 
ПРЕТЕЖНО БОРАВИО НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ;  

2) У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О РАДУ СА 
КВАЛИФИКОВАНИМ ПОСЛОДАВЦЕМ ИМА МАЊЕ ОД 40 ГОДИНА ЖИВОТА, А 
КОЈИ ЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 12 МЕСЕЦИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ ЗАКЉУЧЕЊУ 
УГОВОРА О РАДУ СА КВАЛИФИКОВАНИМ ПОСЛОДАВЦЕМ ПРЕТЕЖНО 
БОРАВИО ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ РАДИ ДАЉЕГ ШКОЛОВАЊА, 
ОДНОСНО СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА. 

НОВОНАСТАЊЕНИ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 4. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА, 
МОЖЕ ДА КОРИСТИ УМАЊЕЊЕ ОСНОВИЦЕ УКОЛИКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И УКОЛИКО ЈЕ МЕСЕЧНА ЗАРАДА КОЈУ 
НОВОНАСТАЊЕНИ ОБВЕЗНИК ОСТВАРУЈЕ ВЕЋА ОД 217.656 ДИНАРА. 

НОВОНАСТАЊЕНИ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 4. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, 
МОЖЕ ДА КОРИСТИ УМАЊЕЊЕ ОСНОВИЦЕ УКОЛИКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И УКОЛИКО ЈЕ МЕСЕЧНА ЗАРАДА КОЈУ 
НОВОНАСТАЊЕНИ ОБВЕЗНИК ОСТВАРУЈЕ ВЕЋА ОД 145.104 ДИНАРА. 

ПРАВО НА УМАЊЕЊЕ ОСНОВИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИМА 
ОНАЈ НОВОНАСТАЊЕНИ ОБВЕЗНИК КОЈИ СЕ ИСТОВРЕМЕНО СА 
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ЗАСНИВАЊЕМ РАДНОГ ОДНОСА ИЛИ У РАЗУМНОМ РОКУ ПО ЗАСНИВАЊУ 
РАДНОГ ОДНОСА, НАСТАЊУЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ И КОЈИ 
ИСПУЊАВА УСЛОВ ДА СЕ СМАТРА ЊЕНИМ ПОРЕСКИМ РЕЗИДЕНТОМ ПО 
ОСНОВУ ЦЕНТРА ПОСЛОВНИХ И ЖИВОТНИХ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ, КАО И ЊЕНИМ ПОРЕСКИМ РЕЗИДЕНТОМ ЗА ПОТРЕБЕ 
ПРИМЕНЕ УГОВОРА О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КОЈЕ 
РЕПУБЛИКА ПРИМЕЊУЈЕ СА ДРУГИМ ДРЖАВАМА.   

ПРАВО НА УМАЊЕЊЕ ОСНОВИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ОСТВАРУЈЕ СЕ ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА О РАДУ, УКОЛИКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТ. 5, 6, И 7. ОВОГ 
ЧЛАНА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РАДНО МЕСТО, ОДНОСНО НА 
НОВОНАСТАЊЕНОГ ОБВЕЗНИКА ТОКОМ ТОГ ПЕРИОДА, НЕЗАВИСНО ОД 
ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВАЦА. 

ПРАВО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НОВОНАСТАЊЕНИ ОБВЕЗНИК 
ОСТВАРУЈЕ ПОЧЕВШИ ОД ПРВЕ ЗАРАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ ЗА МЕСЕЦ У КОМЕ 
СУ ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ПРИБАВЉЕНИ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ОВИМ ЧЛАНОМ.  

ИЗНОС УМАЊЕЊА У ВИСИНИ ОД 70% ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА 
ОСНОВИЦЕ НА КОЈУ СЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ НА ЗАРАДУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА, ПРЕДСТАВЉА ДЕО ЗАРАДЕ КОЈУ НОВОНАСТАЊЕНИ ОБВЕЗНИК 
ОСТВАРИ ОД КВАЛИФИКОВАНОГ ПОСЛОДАВЦА А НА КОЈИ СЕ НЕ ПЛАЋА 
ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ НА НАЧИН УТВРЂЕН ОВИМ ЧЛАНОМ. 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Члан 18.  

Не плаћа се порез на зараде на примања запосленог од послодавца по 
основу:  

1) накнаде ДОКУМЕНТОВАНИХ трошкова превоза за долазак и одлазак 
са рада - до висине цене месечне превозне карте у јавном саобраћају, односно 
до висине стварних трошкова превоза, а највише до 3.914 динара месечно;  

2) дневнице за службено путовање у земљи - до 2.349 динара по основу 
целе дневнице, односно до припадајућег износа за половину дневнице, 
утврђене на начин и у складу са прописима надлежног државног органа;  

3) дневнице за службено путовање у иностранство - до износа 
прописаног од стране надлежног државног органа, а највише до 50 евра 
дневно, утврђене на начин и у складу са условима прописаним од стране 
надлежног државног органа;  

4) накнаде трошкова смештаја на службеном путовању, према 
приложеном рачуну;  

5) накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним 
рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону, другим 
прописима, односно актима одобрено коришћење сопственог аутомобила за 
службено путовање или у друге службене сврхе - до износа 30% цене по 
основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере 
погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно;  

6) дневне накнаде коју остварују припадници Војске Србије у вези са 
вршењем службе, сагласно прописима који уређују Војску Србије;  

7) солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или 
инвалидности запосленог или члана његове породице - до 39.137 динара;  

8) поклона деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове 
године и Божића - до 9.784 динара годишње по једном детету;  

9) јубиларне награде запосленима, у складу са законом који уређује рад - 
до 19.567 динара годишње;  
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9А) ПOМOЋИ У СЛУЧAJУ СМРТИ ЧЛAНA ПOРOДИЦE ЗAПOСЛEНOГ - 
ДO 68.488 ДИНAРA;  

10) новчане помоћи која служи за лечење запосленог у земљи или 
иностранству, у висини стварних трошкова лечења, документовано рачунима 
здравствене установе која је лечење извршила, као и документовани трошкови 
превоза и смештаја за потребе лечења тог лица;  

11) сопствених акција, опција на сопствене акције или сопствених удела 
послодавца или акција, опција на акције или удела са послодавцем повезаног 
лица (у даљем тексту: сопствене акције) које запослени стекне без накнаде или 
по повлашћеној цени од послодавца;  

12) 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.  

Не плаћа се порез на зараде на примања из става 1. тачка 11) овог 
члана која запослени оствари од с послодавцем повезаног лица.  

Изузетно од става 1. тачка 11) и става 2. овог члана:  
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 откупа;  

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.  

Не плаћа се порез на зараде на примања из става 1. тач. 1) до 5) овог 
члана која остварују лица која нису у радном односу, али за свој рад остварују 
приходе за које су обвезници пореза на зараду у смислу овог закона.  

За утврђивање пореза на зараде по основу дневнице за службено 
путовање у иностранство, примања изнад износа прописаног од стране 
надлежног државног органа, односно изнад неопорезивог износа од 50 евра из 
става 1. тачка 3) овог члана, конвертују се у динарски износ по званичном 
средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна трошкова.  

 Министар финансија ближе уређује остваривање права на пореско 
ослобођење из става 1. тач. 7), 10) и 11) овог члана.  

 
Члан 18а 

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), ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА, НЕ 
ПЛАЋА СЕ ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ НА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНОГ ПО ОСНОВУ 
ПОГОДНОСТИ ЗА ЧИЈЕ ПРУЖАЊЕ, У ЦИЉУ СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА 
РЕКРЕАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНОМ МЕСТУ, ПОСЛОДАВАЦ ИМА 
ИЗДАТКЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОСТОРИЈА И/ИЛИ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА 
РЕКРЕАЦИЈУ, ПО ОСНОВУ накнаде трошкова колективне рекреације 
запослених, односно организовања спортских догађаја и активности запослених 
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које се спроводе у циљу побољшања здравља запослених и/или изградњи 
бољих односа између самих запослених, односно запослених и послодавца.  

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана може се остварити 
само уколико се активности колективне рекреације запослених из става 1. овог 
члана спроводе у складу са актима послодавца и уколико сви запослени 
послодавца имају право на рекреацију исте врсте, квалитета и обима.  

Изузетно од става 2. овог члана право на пореско ослобођење из става 
1. овог члана може се остварити и уколико сви запослени немају право на 
рекреацију исте врсте, квалитета и обима, под условом да се разлика у 
остваривању права може образложити одговарајућом експертизом медицине 
рада.  

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана постоји у случају 
организовања спортских догађаја, односно активности запослених, под условом 
да се они спроводе на основу образложене одлуке послодавца, при чему право 
учешћа на њима има и користи га значајан број запослених код послодавца.  

Министар финансија ближе уређује примену одредаба ст. 1. до 3. овог 
члана.  

 
Члан 21в 

Послодавац - правно лице, предузетник, предузетник паушалац или 
предузетник пољопривредник, који запосли ново лице има право на повраћај 
дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно 
са 31. децембром 2019. године 2020. ГОДИНЕ. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице са којим је 
послодавац закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни 
односи, које је пријавио на обавезно социјално осигурање у Централни 
регистар обавезног социјалног осигурања и које је пре заснивања радног 
односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено 
као незапослено најмање шест месеци, а лице које се сматра приправником 
најмање три месеца. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана не сматра се лице које је 
пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је повезано 
лице са послодавцем код кога заснива радни однос, односно код послодавца 
који би, да није престао да постоји, био повезано лице са послодавцем код кога 
новозапослено лице заснива радни однос, независно од тога да ли је постојао 
прекид радног односа. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може остварити послодавац 
ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број 
запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. 
године. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може да користи и послодавац 
који започне обављање делатности после 31. марта 2014. године. 

Послодавац има право на повраћај плаћеног пореза из става 1. овог 
члана, и то: 

1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са 
девет новозапослених лица; 

2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 
новозапослених лица; 

3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених 
лица. 

Повраћај плаћеног пореза из става 6. овог члана врши се у складу са 
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у року од 
15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежном пореском органу. 

ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ 
ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ НА ПРОПИСАНОМ ОБРАСЦУ. 
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Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја 
који су уређени одговарајућим законом, осим у складу са одредбом закона 
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање која се односи на 
исту врсту олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем нема 
право да за то лице оствари пореску олакшицу из овог члана. 

Пореску олакшицу из овог члана не могу остварити државни органи и 
организације, Заштитник грађана, Повереник за заштиту равноправности, 
Државна ревизорска институција, Повереник за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности, Агенција за борбу против корупције, 
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Комисија 
за заштиту конкуренције, Комисија за хартије од вредности, Фискални савет, 
Републичка радиодифузна агенција, Агенција за енергетику Републике Србије и 
друге јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни или 
индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава. 

ОБРАЗАЦ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА И ЊЕГОВУ САДРЖИНУ 
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 

 
Члан 21д  

 Послодавац - правно лице које се, у смислу закона којим се уређује 
рачуноводство, разврстава у микро и мала правна лица, као и предузетник, 
предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, који заснује радни 
однос са најмање два нова лица, има право на повраћај 75% плаћеног пореза 
на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 2019. 
године 2020. ГОДИНЕ. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице са којим је 
послодавац закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни 
односи, које је пријавио на обавезно социјално осигурање у Централни 
регистар обавезног социјалног осигурања и које је пре заснивања радног 
односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено 
као незапослено најмање шест месеци, а лице које се сматра приправником 
најмање три месеца. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана не сматра се лице које је 
пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је повезано 
лице са послодавцем код кога заснива радни однос, односно код послодавца 
који би, да није престао да постоји, био повезано лице са послодавцем код кога 
новозапослено лице заснива радни однос, независно од тога да ли је постојао 
прекид радног односа. 

Послодавац који од 1. јануара 2016. године заснује радни однос са 
једним новозапосленим, па у наредном периоду заснује радни однос и са 
другим новозапосленим лицем, може да користи пореску олакшицу за првог 
новозапосленог тек по заснивању радног односа са другим новозапосленим 
лицем, с тим да право на повраћај плаћеног пореза за првог новозапосленог 
може да оствари за зараду коју је том лицу исплатио за месец у коме је стекао 
услов за коришћење пореске олакшице. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може да оствари послодавац 
ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број 
запослених најмање за два у односу на број запослених који је послодавац 
имао на дан 31. октобра 2015. године. 

Ако је у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. децембра 2015. 
године послодавац повећао број запослених у односу на број запослених на 
дан 31. октобра 2015. године, пореску олакшицу за новозапослене са којима је 
засновао радни однос од 1. јануара 2016. године може да користи почев од 
месеца у коме је стекао услов за коришћење пореске олакшице. 

Ако је у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. децембра 2015. 
године послодавац смањио број запослених у односу на број запослених на дан 
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31. октобра 2015. године, пореску олакшицу за новозапослене са чијим 
заснивањем радног односа повећа број запослених у односу на број који би био 
да није смањио број запослених у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. 
децембра 2015. године, може да користи почев од месеца у коме је стекао 
услов за коришћење пореске олакшице. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може да користи и послодавац 
који започне обављање делатности после 31. октобра 2015. године. 

Повраћај плаћеног пореза из става 1. овог члана врши се у складу са 
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у року од 
15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежном пореском органу. 

ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 9. ОВОГ 
ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ НА ПРОПИСАНОМ ОБРАСЦУ. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја 
који су уређени одговарајућим законом, осим у складу са одредбом закона 
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање која се односи на 
исту врсту олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем нема 
право да за то лице оствари пореску олакшицу из овог члана. 

Пореску олакшицу из овог члана не могу остварити државни органи и 
организације, јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни 
или индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава. 

ОБРАЗАЦ ИЗ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА И ЊЕГОВУ САДРЖИНУ 
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 

 
ЧЛАН 21Е 

ПОСЛОДАВАЦ - НОВООСНОВАНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО КОЈЕ 
ОБАВЉА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА, КОЈЕ ЈЕ УПИСАНО У 
РЕГИСТАР НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА 
ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ОБРАЧУНАТОГ И ОБУСТАВЉЕНОГ ПОРЕЗА 
ИЗ ЗАРАДЕ ОСНИВАЧА КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ НОВООСНОВАНОМ 
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ.  

ПРАВО НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ЗА ЗАРАДЕ ОСНИВАЧА ИСПЛАЋЕНЕ У 
ПЕРИОДУ ОД 36 МЕСЕЦИ ОД ДАНА КАДА ЈЕ ОСНОВАНО ПРИВРЕДНО 
ДРУШТВО. 

ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА СЕ 
ОСТВАРИ ЗА СВАКОГ ОСНИВАЧА ПО ОСНОВУ ЊЕГОВЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ, 
И ТО ЗАРАДЕ ЧИЈИ ИЗНОС НИЈЕ ВИШИ ОД 150.000 ДИНАРА МЕСЕЧНО, А 
УКОЛИКО ЈЕ ВИШИ ОНДА ПО ОСНОВУ ДЕЛА ЗАРАДЕ У ВИСИНИ НАЈВИШЕ 
ДО 150.000 ДИНАРА. 

ПРАВО НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРУЈЕ ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:  

1) ДА ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ОСНИВАЧ, ОДНОСНО СВАКИ ОД 
ОСНИВАЧА АКО ИХ ЈЕ ВИШЕ, ЗАСНОВАО РАДНИ ОДНОС СА 
НОВООСНОВАНИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ, ЗАКЉУЧИО УГОВОР О РАДУ 
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ РАДНИ ОДНОСИ И ДА ЈЕ 
ПРИЈАВЉЕН НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ У ЦЕНТРАЛНИ 
РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА; 

2) ДА У ПЕРИОДУ ЗА КОЈИ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ОСЛОБОЂЕЊЕ 
ОСНИВАЧ ИМА НАЈМАЊЕ 5% АКЦИЈА ИЛИ УДЕЛА У НОВООСНОВАНОМ 
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ. 

ПРАВО НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПОСЛОДАВАЦ - ПРИВРЕДНО ДРУШТВО КОЈЕ НИЈЕ 
ПОВЕЗАНО НИ СА ЈЕДНИМ ПРАВНИМ ЛИЦЕМ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА И КОЈЕ НЕ ОСТВАРУЈЕ ВИШЕ 
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ОД 30% СВОГ УКУПНОГ ПРИХОДА ОД ДРУГИХ ЛИЦА КОЈА СЕ СМАТРАЈУ 
ПОВЕЗАНИМ СА БИЛО КОЈИМ ОСНИВАЧЕМ ПОСЛОДАВЦА - ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА. 

ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА ОСТВАРИ 
ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЈЕ ОСНОВАН ЗАКЉУЧНО СА 31. ДЕЦЕМБРОМ 2020. 
ГОДИНЕ.  

 
ПО ОСНОВУ ЗАРАДЕ ЛИЦА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ЗА КОЈА ЈЕ 

ЈЕДАН НОВООСНОВАНИ ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРИО ПОРЕСКО 
ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, ДРУГИ НОВООСНОВАНИ ПОСЛОДАВАЦ НЕ 
МОЖЕ ЗА ТА ЛИЦА ДА ОСТВАРИ ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГА ЧЛАНА. 

ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ КОРИСТИ ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГ 
ЧЛАНА, ОСИМ КАДА КОРИСТИ ОСЛОБОЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБОМ 
ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ИСТУ ВРСТУ ОСЛОБОЂЕЊА, ПО 
ОСНОВУ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА СА ТИМ ЛИЦЕМ НЕМА ПРАВО ДА 
ЗА ТО ЛИЦЕ ОСТВАРИ ДРУГЕ ОЛАКШИЦЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И КОРИШЋЕЊЕ 
СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ. 
 

ЧЛАН 21Ж 
ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЗАСНУЈЕ РАДНИ ОДНОС СА ЛИЦЕМ КОЈЕ СЕ У 

СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СМАТРАТИ 
КВАЛИФИКОВАНИМ НОВОЗАПОСЛЕНИМ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
КВАЛИФИКОВАНО НОВОЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ), ОСЛОБАЂА СЕ ОБАВЕЗЕ 
ПЛАЋАЊА ОБРАЧУНАТОГ И ОБУСТАВЉЕНОГ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДЕ 
НОВОЗАПОСЛЕНОГ ЛИЦА, ЗА ЗАРАДУ ИСПЛАЋЕНУ ЗАКЉУЧНО СА 31. 
ДЕЦЕМБРОМ 2022. ГОДИНЕ. 

ПОСЛОДАВАЦ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ПОСЛОДАВАЦ, ПРАВНО 
ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КОЈИ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ У ПЕРИОДУ ОД 1. 
ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА 
КВАЛИФИКОВАНИМ НОВОЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ ЗАКЉУЧИ УГОВОР О РАДУ 
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ РАДНИ ОДНОСИ И КОЈИ ЈЕ 
КВАЛИФИКОВАНО НОВОЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ ПРИЈАВИО НА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ 
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА. 

КВАЛИФИКОВАНИМ НОВОЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА СМАТРА СЕ ЛИЦЕ КОЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ 
ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ НИЈЕ ИМАЛО СТАТУС ОСИГУРАНИКА 
ЗАПОСЛЕНОГ У СМИСЛУ ЗАКОНА, А КОЈЕ ЈЕ СТАТУС ОСИГУРАНИКА 
ЗАПОСЛЕНОГ СТЕКЛО У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ ДО 30. 
АПРИЛА  2020. ГОДИНЕ ЗАСНИВАЊЕМ РАДНОГ ОДНОСА КОД ПОСЛОДАВЦА 
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА. 

КВАЛИФИКОВАНИМ НОВОЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА СМАТРА СЕ И ЛИЦЕ КОЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ 
ДО 30. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ НИЈЕ ИМАЛО СТАТУС ОСИГУРАНИКА 
ЗАПОСЛЕНОГ, ОДНОСНО ОСИГУРАНИКА ПРЕДУЗЕТНИКА У СМИСЛУ 
ЗАКОНА, А КОЈЕ ЈЕ СТАТУС ОСИГУРАНИКА ЗАПОСЛЕНОГ СТЕКЛО У 
ПЕРИОДУ ОД 1. МАЈА 2020. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 
ЗАСНИВАЊЕМ РАДНОГ ОДНОСА КОД ПОСЛОДАВЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА ИЛИ КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА.   

ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА 
ОСТВАРИ ПОСЛОДАВАЦ АКО СЕ ЗАСНИВАЊЕМ РАДНОГ ОДНОСА СА 
КВАЛИФИКОВАНИМ НОВОЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ ПОВЕЋА БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПОСЛОДАВЦА У ОДНОСУ НА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ. 
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ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА 
ОСТВАРИ И ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЗАПОЧНЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ПОСЛЕ 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ. 

 
АКО У ТОКУ КОРИШЋЕЊА ПОРЕСКОГ ОСЛОБОЂЕЊА ЗА 

КВАЛИФИКОВАНО НОВОЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ ПОСЛОДАВАЦ СМАЊИ БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОДНОСУ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ УВЕЋАН ЗА 
БРОЈ КВАЛИФИКОВАНИХ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ГУБИ ПРАВО ДА 
КОРИСТИ ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ЗА ОНАЈ БРОЈ КВАЛИФИКОВАНИХ 
НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ЗА КОЛИКО ЈЕ СМАЊЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОДНОСУ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ УВЕЋАН ЗА БРОЈ 
КВАЛИФИКОВАНИХ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ПРИ ЧЕМУ, У СЛУЧАЈУ КАДА 
ЈЕ ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ОСТВАРЕНО ЗА ВИШЕ КВАЛИФИКОВАНИХ 
НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ПРВО ГУБИ ОСЛОБОЂЕЊЕ ЗА ОНО 
КВАЛИФИКОВАНО НОВОЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ СА КОЈИМ ЈЕ РАНИЈЕ 
ЗАСНОВАО РАДНИ ОДНОС. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, АКО У ТОКУ КОРИШЋЕЊА 
ПОРЕСКОГ ОСЛОБОЂЕЊА ЗА КВАЛИФИКОВАНО НОВОЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ 
ПОСЛОДАВАЦ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА СМАЊИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОДНОСУ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ У КОЈОЈ ЈЕ ЗАПОЧЕО ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, ГУБИ ПРАВО ДА КОРИСТИ ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ЗА 
ОНАЈ БРОЈ КВАЛИФИКОВАНИХ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ЗА КОЛИКО ЈЕ 
СМАЊЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОДНОСУ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ У 
КОЈОЈ ЈЕ ЗАПОЧЕО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ. 

ПОСЛОДАВАЦ СЕ ОСЛОБАЂА ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ОБРАЧУНАТОГ И 
ОБУСТАВЉЕНОГ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НА 
СЛЕДЕЋИ НАЧИН: 

1) 70% ПОРЕЗА - ЗА ЗАРАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА 
2020. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ; 

2) 65% ПОРЕЗА - ЗА ЗАРАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА 
2021. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ; 

3) 60% ПОРЕЗА - ЗА ЗАРАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА 
2022. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ. 

ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЗА ОДРЕЂЕНО ЛИЦЕ КОРИСТИ БИЛО КОЈУ 
ВРСТУ ПОДСТИЦАЈА КОЈИ СУ УРЕЂЕНИ ОДГОВАРАЈУЋИМ ЗАКОНОМ, 
ОСИМ КАДА КОРИСТИ ОСЛОБОЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБОМ ЗАКОНА 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ИСТУ ВРСТУ ОЛАКШИЦЕ, ПО ОСНОВУ ЗАСНИВАЊА 
РАДНОГ ОДНОСА СА ТИМ ЛИЦЕМ НЕМА ПРАВО ДА ЗА ТО ЛИЦЕ ОСТВАРИ 
ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА. 

ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОГУ ОСТВАРИТИ ДРЖАВНИ 
ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ЈАВНЕ 
СЛУЖБЕ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ, 
ОДНОСНО КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА. 

 
ЧЛАН 37В 

У ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НЕ 
УРАЧУНАВА СЕ ПРИХОД КОЈИ СЕ ОПОРЕЗУЈЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ 85. СТАВ 
1. ТАЧКА 17) ОВОГ ЗАКОНА, А КОЈИ ОСТВАРИ ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА 
СТВАРНИ ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ. 

 
Члан 40. 

 Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности уписан у 
регистар код надлежног органа, односно организације који с обзиром на 
околности није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о 



32 
 

оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање делатности, 
има право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности 
плаћа на паушално утврђен приход (у даљем тексту: паушално опорезивање). 

Право на паушално опорезивање не може се признати обвезнику из 
става 1. овог члана: 

1) који обавља делатност из области: рачуноводствених, 
књиговодствених и ревизорских послова, послова пореског саветовања, 
рекламирања и истраживања тржишта; 

1) KOJИ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ИЗ ОБЛАСТИ РЕКЛАМИРАЊА И 
ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА; 

2) који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на 
мало, хотела и ресторана, финансијског посредовања и активности у вези с 
некретнинама; 

3) у чију делатност улажу и друга лица; 
4) чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује 

порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности - 
већи од 6.000.000 динара; 

5) који је евидентиран као обвезник пореза на додату вредност у складу 
са законом којим се уређује порез на додату вредност. 

Изузетно од одредбе става 2. тачка 2) овог члана, обвезнику који 
трговинску или угоститељску делатност обавља у киоску, приколици или 
сличном монтажном или покретном објекту може се, на његов захтев, одобрити 
да порез плаћа на паушално утврђен приход.  

Право на паушално опорезивање сагласно ст. 1. до 3. овог члана може 
да оствари обвезник који врши производњу и продају искључиво сопствених 
производа у оквиру обављања делатности.  

У УКУПНИ ПРОМЕТ ОБВЕЗНИКА У СМИСЛУ СТАВА 2. ТАЧКA 4) ОВОГ 
ЧЛАНА НЕ УРАЧУНАВА СЕ ПРИХОД КОЈИ СЕ ОПОРЕЗУЈЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ 
85. СТАВ 1. ТАЧКА 17) ОВОГ ЗАКОНА. 

Делатности из ст. 2. и 3. овог члана опредељују се у складу са 
прописима којима се уређује класификација делатности. 
 

Члан 41. 
 Ако су испуњени услови из члана 40. овог закона, предузетници 

паушалци се, ради утврђивања висине паушалног прихода као основице пореза 
на приходе од самосталне делатности, разврставају у групе по критеријумима 
профитабилности и обима промета, односно према врстама делатности. 

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама 
сагласно ставу 1. овог члана, одређује се у односу на просечну месечну зараду 
по запосленом остварену у Републици, општини, односно граду, у години која 
претходи години за коју се утврђује паушални приход. 

Полазна основица из става 2. овог члана умањује се, односно повећава 
применом следећих елемената: 

1) место на коме се радња налази; 
2) број запослених радника; 
3) тржишни услови у којима се делатност обавља; 
4) површина локала; 
5) старост обвезника и његова радна способност; 
6) висина прихода обвезника, који под истим или сличним условима 

обавља исту или сличну делатност; 
7) остале околности које утичу на остваривање добити. 
Код утврђивања паушалног прихода, надлежни порески орган узима у 

обзир и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на 
други начин. 
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Влада уређује ближе услове, критеријуме и елементе за паушално 
опорезивање. 

 
ЧЛАН 41. 

АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 40. ОВОГ ЗАКОНА, 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ ПАУШАЛЦИ СЕ, РАДИ УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ 
ПРИХОДА КАО ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, РАЗВРСТАВАЈУ У ГРУПЕ И ТО ТАКО ДА ЈЕДНУ ГРУПУ ЧИНЕ 
СВИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ ПАУШАЛЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ИСТУ ПРЕТЕЖНУ 
ДЕЛАТНОСТ. 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ 
КОЈА ЈЕ КАО ТАКВА РЕГИСТРОВАНА У РЕГИСТРУ ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА, ОДНОСНО ДЕЛАТНОСТ ОД ЧИЈЕГ ОБАВЉАЊА ЈЕ У ПОРЕСКОМ 
ПЕРИОДУ ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ ОСТВАРИО ВИШИ ИЗНОС ПРИХОДА У 
ОДНОСУ НА ОНУ КОЈУ ЈЕ РЕГИСТРОВАО КАО ПРЕТЕЖНУ ДЕЛАТНОСТ. 

ПОЛАЗНА ОСНОВИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ 
ПРИХОДА ПО ГРУПАМА ОДРЕЂУЈЕ СЕ У ОДНОСУ НА ПРОСЕЧНУ МЕСЕЧНУ 
ЗАРАДУ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ОСТВАРЕНУ У РЕПУБЛИЦИ, ГРАДУ, ОПШТИНИ, 
ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ, ПРЕМА ОБЈАВЉЕНИМ ПОДАЦИМА 
РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ ЗА 
ПОСЛЕДЊИХ 12 МЕСЕЦИ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА 
ЗАРАДА), КОЈА СЕ ПОМНОЖИ СА БРОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЦИ, 
ГРАДУ, ОПШТИНИ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ И СА КОЕФИЦИЈЕНТОМ 
ДЕЛАТНОСТИ, А ЗАТИМ ПОДЕЛИ СА БРОЈЕМ СТАНОВНИКА У РЕПУБЛИЦИ, 
ГРАДУ, ОПШТИНИ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ. 

ПОЛАЗНА ОСНОВИЦА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА УМАЊУЈЕ СЕ, 
ОДНОСНО ПОВЕЋАВА ПРИМЕНОМ СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА: 

1) РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕТНИКА; 
2) ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД КОЈИ ЈЕ ПРОТЕКАО ОД РЕГИСТРАЦИЈЕ 

ПРЕДУЗЕТНИКА; 
3) СТАРОСТ ОБВЕЗНИКА И ЊЕГОВА РАДНА СПОСОБНОСТ; 
4) ОСТАЛЕ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ОСТВАРИВАЊЕ ДОБИТИ. 
ВЛАДА УРЕЂУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ, КРИТЕРИЈУМЕ И ЕЛЕМЕНТЕ ЗА 

ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ.  
 

Члан 42. 
Захтев за паушално опорезивање може се поднети надлежном пореском 

органу до 30. новембра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 
дана од дана уписа у регистар надлежног органа, односно у року од 15 дана од 
дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из 
евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује 
порез на додату вредност. 

Изузетно од става 1. овог члана, лице које у току године започне 
обављање делатности, захтев за паушално опорезивање може у моменту 
регистрације поднети надлежној организацији која води регистар привредних 
субјеката, која ће тај захтев проследити пореском органу.  

Надлежни порески орган дужан је да по захтеву из ст. 1. и 2. овог члана 
донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева.  

Ако надлежни порески орган не реши по захтеву у року из става 3. овог 
члана, сматра се да је захтев за паушално опорезивање прихваћен. 

Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности коме је утврђено 
право на паушално опорезивање, овај начин опорезивања користи док се не 
утврди да су престали разлози за паушално опорезивање, односно да 
измењени услови искључују право на паушално опорезивање.  
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У случају из става 5. овог члана, надлежни порески орган ће решењем 
наложити обвезнику из става 5. овог члана вођење пословних књига од 
половине текуће године или од почетка наредне године.  

Предузетник паушалац коме престаје право на паушално опорезивање 
по основу из члана 40. став 2. тачка 5) овог закона, дужан је да води пословне 
књиге најкасније од дана када постане обвезник пореза на додату вредност у 
складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, без утврђивања 
обавезе вођења пословних књига решењем надлежног пореског органа.  

ЧЛАН 42. 
ЗАХТЕВ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ 

НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ ДО 31. ОКТОБРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА 
НАРЕДНУ ГОДИНУ, ОДНОСНО У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА АКТА 
НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ БРИСАЊЕ ИЗ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

ЛИЦЕ КОЈЕ ЗАПОЧНЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАХТЕВ ЗА 
ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ПОДНОСИ ИСКЉУЧИВО У МОМЕНТУ 
РЕГИСТРАЦИЈЕ НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР 
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, КОЈА ЋЕ ТАЈ ЗАХТЕВ ПРОСЛЕДИТИ ПОРЕСКОЈ 
УПРАВИ.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ 
РЕГИСТРУЈУ КОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКAТА, ЗАХТЕВ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ПОДНОСЕ ПОРЕСКОЈ 
УПРАВИ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА РЕГИСТРАЦИЈЕ, У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕНО ПРАВО НА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ, ОВАЈ НАЧИН 
ОПОРЕЗИВАЊА КОРИСТИ ДОК СЕ НЕ УТВРДИ ДА СУ ПРЕСТАЛИ РАЗЛОЗИ 
ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ, ОДНОСНО ДА ИЗМЕЊЕНИ УСЛОВИ 
ИСКЉУЧУЈУ ПРАВО НА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ.  

 
У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН 

ЋЕ РЕШЕЊЕМ НАЛОЖИТИ ОБВЕЗНИКУ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ВОЂЕЊЕ 
ПОСЛОВНИХ КЊИГА ОД ПОЛОВИНЕ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ИЛИ ОД ПОЧЕТКА 
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ.  

ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ КОМЕ ПРЕСТАЈЕ ПРАВО НА ПАУШАЛНО 
ОПОРЕЗИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ИЗ ЧЛАНА 40. СТАВ 2. ТАЧКА 5) ОВОГ ЗАКОНА, 
ДУЖАН ЈЕ ДА ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ НАЈКАСНИЈЕ ОД ДАНА КАДА 
ПОСТАНЕ ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, БЕЗ 
УТВРЂИВАЊА ОБАВЕЗЕ ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА РЕШЕЊЕМ 
НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА.  

 
Члан 72а 

Капиталним добитком, односно губитком у смислу овог закона не сматра 
се разлика настала преносом права, удела или хартија од вредности, када: 

1) су стечени наслеђем у првом наследном реду; 
2) се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој 

линији; 
3) се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној 

је вези са разводом брака; 
4) се врши пренос дужничких хартија од вредности чији је издавалац 

Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна 
банка Србије; 
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5) 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 код продаје права, односно удела из става 
1. тачка 5) овог члана, у случају када је током периода власништва долазило до 
промене процента права, односно учешћа у капиталу, обвезник може да 
оствари у односу на процентуални део права, односно део удела по основу кога 
је непрекидно најмање десет година имао право учешћа у капиталу у проценту 
који је једнак проценту који је иницијално стечен најмање десет година пре 
продаје удела. 

Изузетно од става 1. тачка 5) овог члана, право на пореско изузимање не 
остварује се у случају када члан друштва пренесе удео или акције, односно део 
удела или акција којe има у друштву, а по основу тог преноса друштво стиче 
сопствене уделе, односно акције у смислу закона којим се уређују привредна 
друштва. 

ПРОМЕНА НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ПРАВА, ОДНОСНО УДЕЛА ИЗ 
СТАВА 1. ТАЧКА 5) ОВОГ ЧЛАНА НЕ СМАТРА СЕ ПРОМЕНОМ ПРОЦЕНТА 
ПРАВА, ОДНОСНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Члан 74. 

За сврху одређивања капиталног добитка, у смислу овог закона, 
набавном ценом се сматра цена по којој је обвезник стекао право, удео или 
хартију од вредности. 

Код преноса непокретности коју је обвезник сам изградио, набавну цену 
из става 1. овог члана чини износ трошкова изградње, а ако обвезник не докаже 
износ трошкова изградње, основица пореза на имовину у години настанка 
обавезе по основу пореза на имовину. 

Код преноса непокретности у изградњи, набавну цену из става 1. овог 
члана чини износ трошкова изградње које је обвезник имао до дана преноса и 
које може да документује. 

Набавна вредност инвестиционе јединице састоји се од нето вредности 
имовине отвореног фонда по инвестиционој јединици на дан уплате, увећане за 
накнаду за куповину уколико је друштво за управљање наплаћује, сагласно 
закону који уређује инвестиционе фондове. 

Код хартија од вредности које је обвезник стекао куповином, а којима се 
тргује на регулисаном тржишту капитала у складу са законом којим се уређује 
тржиште капитала (у даљем тексту: хартије од вредности којима се тргује на 
тржишту капитала), набавном ценом из става 1. овог члана сматра се цена коју 
обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, најнижа 
забележена цена по којој се трговало у периоду од годину дана од дана који 
претходи продаји хартије од вредности. 

Ако у периоду из става 5. није било трговине том хартијом од вредности, 
набавном ценом сматра се најнижа забележена цена у првој претходној години 
у којој је било трговања. 

Код хартија од вредности које је обвезник стекао, а којима се не тргује на 
тржишту капитала, набавном ценом из става 1. овог члана сматра се цена коју 
обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, њена 
номинална вредност, а ако је реч о акцијама без номиналне вредности, 
сразмерни део нето имовине друштва у моменту стицања. 

Изузетно од ст. 5, 6. и 7. овог члана, уколико је обвезник хартије од 
вредности стекао у смислу члана 18. став 1. тачка 11) и став 2. овог закона, 
набавном ценом из става 1. овог члана сматра се цена коју обвезник 
документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, сматра се да је 
набавна цена нула динара. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 5, 6. И 7. ОВОГ ЧЛАНА, УКОЛИКО ЈЕ ОБВЕЗНИК 
СТЕКАО ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СУ БИЛЕ ПРЕДМЕТ 



36 
 

ОПОРЕЗИВАЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 14. ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО 
ОСЛОБОЂЕНЕ ОД ОПОРЕЗИВАЊА У СМИСЛУ ЧЛАНА 18. СТАВ 1. ТАЧКА 11) 
И СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, НАБАВНУ ЦЕНУ ЧИНИ ЗБИР ИЗНОСА 
ДОКУМЕНТОВАНЕ ПОВЛАШЋЕНЕ ЦЕНЕ ПО КОЈОЈ ЈЕ ОБВЕЗНИК СТЕКАО 
ТАКВЕ АКЦИЈЕ И ОСНОВИЦЕ НА КОЈУ ЈЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ЗАРАДУ У 
СМИСЛУ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА УМАЊЕНЕ ЗА ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ 
ИЗ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО КОД САМООПОРЕЗИВАЊА ЗБИР ИЗНОСА 
ДОКУМЕНТОВАНЕ ПОВЛАШЋЕНЕ ЦЕНЕ ПО КОЈОЈ ЈЕ ОБВЕЗНИК СТЕКАО 
ТАКВЕ АКЦИЈЕ И ОСНОВИЦЕ НА КОЈУ ЈЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ЗАРАДУ У 
СМИСЛУ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА УЗ 
НАКНАДУ АКЦИЈА ИЛИ УДЕЛА НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, 
ОДНОСНО ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ ИЗДАВАЛАЦ НИЈЕ ПОРЕСКИ 
РЕЗИДЕНТ РЕПУБЛИКЕ, УКОЛИКО РЕЗИДЕНТНИ ОБВЕЗНИК У ВРЕМЕ 
СТИЦАЊА ТИХ АКЦИЈА, УДЕЛА, ОДНОСНО ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, КАО И 
НАЈМАЊЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ПО ЊИХОВОМ СТИЦАЊУ НИЈЕ БИО РЕЗИДЕНТ 
РЕПУБЛИКЕ, НАБАВНОМ ЦЕНОМ СМАТРА СЕ ЊИХОВА ТРЖИШНА 
ВРЕДНОСТ НА ДАН КАДА ЈЕ ПОСТАО ПОРЕСКИ РЕЗИДЕНТ РЕПУБЛИКЕ. 

Набавна цена из става 1. овог члана увећава се годишњим индексом 
потрошачких цена од дана стицања до дана преноса, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике.  

Изузетно од става 9. СТАВА 10. овог члана код преноса непокретности 
коју је обвезник сам изградио, набавна цена ревалоризује се за сваку годину 
почевши од 1. јануара године која следи години у којој је извршено улагање до 
дана преноса.  

За хартије од вредности којима се тргује на тржишту капитала чија је 
набавна цена утврђена као најнижа забележена цена из става 5, односно става 
6. овог члана, набавна цена ревалоризује се од наредног дана од дана кад је 
забележена најнижа цена по којој се трговало до дана преноса.  

 
Члан 75. 

Ако је право, удео или хартију од вредности обвезник стекао поклоном 
или наслеђем, набавном ценом из члана 74. став 1. овог закона сматра се цена 
по којој је поклонодавац, односно оставилац стекао то право, удео или хартију 
од вредности, а ако не може да се утврди та цена онда њихова тржишна 
вредност у моменту стицања тог права, удела или хартије од вредности од 
стране поклонодавца, односно оставиоца, утврђена од стране надлежног 
пореског органа. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако је обвезник право, удео или хартију 
од вредности стекао од поклонодавца, односно оставиоца који је то право, удео 
или хартију од вредности стекао пре 24. јануара 1994. године, набавну цену 
утврдиће надлежни порески орган према тржишној вредности тог права, удела 
или хартије од вредности на дан 24. јануара 1994. године. 

Ако је право, удео или хартију од вредности обвезник стекао уговором о 
доживотном издржавању, набавном ценом из члана 74. став 1. овог закона 
сматра се тржишна цена права, удела или хартије од вредности која је узета 
или могла бити узета као основица пореза на пренос апсолутних права у 
моменту њиховог стицања од стране обвезника. 

Набавна цена права, удела или хартије од вредности које је обвезник 
стекао сагласно ст. 1. до 3. овог члана, увећава се у складу са чланом 74. ст. 9, 
10. и 11. овог закона.  

Набавна цена хартија од вредности које запослени добије без накнаде 
од послодавца или од с послодавцем повезаног лица у смислу члана 18. став 1. 
тачка 11) и став 2. овог закона, је нула динара.  
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НАБАВНА ЦЕНА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ДОБИЈЕ 
БЕЗ НАКНАДЕ ОД ПОСЛОДАВЦА ИЛИ ОД С ПОСЛОДАВЦЕМ ПОВЕЗАНОГ 
ЛИЦА У СМИСЛУ ЧЛАНА 18. СТАВ 1. ТАЧКА 11) И СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, ЈЕ 
НУЛА ДИНАРА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 74. СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 85. 

Осталим приходима, у смислу овог закона, сматрају се и други приходи 
који по својој природи чине доходак физичког лица, а нарочито: 

1) приходи по основу уговора о делу; 
2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених 

послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до 
навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег 
или високог образовања; 

3) приходи по основу допунског рада; 
4) приходи по основу трговинског заступања; 
5) примања чланова органа управе правног лица; 
6) накнада посланицима и одборницима; 
7) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и 

заштите од елементарних непогода; 
8) примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и 

судских тумача; 
9) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина; 
10) приходи по основу продаје добара остварених обављањем 

привремених или повремених послова, ако нису опорезовани по другом основу 
у смислу овог закона; 

11) награде и друга слична давања физичким лицима која нису 
запослена код исплатиоца, а која произлазе из рада или друге врсте доприноса 
делатности исплатиоца, у износу преко 13.001 динара годишње, остварена од 
једног исплатиоца; 

12) примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих 
износа; 

13) накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код 
исплатиоца, осим прихода из тачке 11) овог става; 

14) примања која, сагласно закону којим се уређује рад, оствари 
запослени по основу учешћа у добити оствареној у пословној години; 

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; 

16) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису 
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону.; 

17) НАКНАДА ИСПЛАЋЕНА ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ 
ПАУШАЛЦУ КОЈИ ОБАВЉА АКТИВНОСТИ УЗ НАКНАДУ ЗА ИСТОГ 
НАЛОГОДАВЦА ИЛИ ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА СМАТРА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМ 
С НАЛОГОДАВЦЕМ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОВЕЗАНО ЛИЦЕ С 
НАЛОГОДАВЦЕМ), И КОЈИ ДОДАТНО ИСПУЊАВА НАЈМАЊЕ ПЕТ ОД 
НАВЕДЕНИХ ДЕВЕТ КРИТЕРИЈУМА, ИЛИ ЈЕ ПРЕМА ОКОЛНОСТИМА 
СЛУЧАЈА ПРИЛИКОМ ОТПОЧИЊАЊА ПОСЛОВНЕ САРАДЊЕ МОГЛО ДА СЕ 
ЗАКЉУЧИ ДА ЋЕ ИСПУНИТИ НАЈМАЊЕ ПЕТ ОД ДЕВЕТ НАВЕДЕНИХ 
КРИТЕРИЈУМА КОЈИ СУ НАКНАДНО И ИСПУЊЕНИ: 

(1) НАЛОГОДАВАЦ ИЛИ ПОВЕЗАНО ЛИЦЕ С НАЛОГОДАВЦЕМ 
ОДРЕЂУЈЕ РАДНО ВРЕМЕ ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ ПАУШАЛЦУ 
ИЛИ СУ ОДМОР И ОДСУСТВА ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА 
ПАУШАЛЦА ЗАВИСНИ ОД ОДЛУКЕ НАЛОГОДАВЦА ИЛИ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА С 
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НАЛОГОДАВЦЕМ И НАКНАДА ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ 
ПАУШАЛЦУ СЕ НЕ УМАЊУЈЕ СРАЗМЕРНО ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ НА 
ОДМОРУ; 

(2) ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ УОБИЧАЈЕНО 
КОРИСТИ ПРОСТОРИЈЕ КОЈЕ ОБЕЗБЕДИ ИЛИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У МЕСТУ 
КОЈЕ ОДРЕДИ НАЛОГОДАВАЦ ИЛИ ПОВЕЗАНО ЛИЦЕ С НАЛОГОДАВЦЕМ ЗА 
ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА КОЈИ СУ МУ ПОВЕРЕНИ; 

(3) НАЛОГОДАВАЦ ИЛИ ПОВЕЗАНО ЛИЦЕ С НАЛОГОДАВЦЕМ ВРШИ 
ИЛИ ОРГАНИЗУЈЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ИЛИ УСАВРШАВАЊЕ 
ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА ПАУШАЛЦА; 

(4) НАЛОГОДАВАЦ ЈЕ АНГАЖОВАО ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИКА ПАУШАЛЦА НАКОН ОГЛАШАВАЊА У СРЕДСТВИМА 
ИНФОРМИСАЊА ПОТРЕБЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕМ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЛИ 
АНГАЖУЈУЋИ ТРЕЋЕ ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ УОБИЧАЈЕНО БАВИ ПРОНАЛАЖЕЊЕМ 
ЛИЦА ПОДОБНИХ ЗА РАДНО АНГАЖОВАЊЕ, А ЧИЈА ЈЕ УСЛУГА 
РЕЗУЛТИРАЛА АНГАЖОВАЊЕМ ТОГ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА 
ПАУШАЛЦА; 

(5) НАЛОГОДАВАЦ ИЛИ ПОВЕЗАНО ЛИЦЕ С НАЛОГОДАВЦЕМ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ СОПСТВЕНИ ОСНОВНИ АЛАТ, ОПРЕМУ ИЛИ ДРУГА ОСНОВНА 
МАТЕРИЈАЛНА ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕДОВАН 
РАД ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА ПАУШАЛЦА ИЛИ ФИНАНСИРА 
ЊИХОВУ НАБАВКУ, ОСИМ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АЛАТА, ОПРЕМЕ ИЛИ 
ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ МАТЕРИЈАЛНИХ ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ 
СРЕДСТАВА КОЈИ МОГУ БИТИ НЕОПХОДНИ У ЦИЉУ ИЗВРШАВАЊА 
СПЕЦИФИЧНОГ ПОСЛА ИЛИ НАЛОГА, ИЛИ НАЛОГОДАВАЦ ИЛИ ПОВЕЗАНО 
ЛИЦЕ С НАЛОГОДАВЦЕМ УОБИЧАЈЕНО РУКОВОДИ ПРОЦЕСОМ РАДА 
ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА ПАУШАЛЦА, ОСИМ ТАКВОГ 
РУКОВОЂЕЊА КОЈЕ ПОДРАЗУМЕВА ДАВАЊЕ ОСНОВНОГ НАЛОГА У ВЕЗИ 
СА  НАРУЧЕНИМ ПОСЛОМ И РАЗУМНУ КОНТРОЛУ РЕЗУЛТАТА РАДА ИЛИ 
НАДЗОР НАЛОГОДАВЦА, КАО ДОБРОГ ПРИВРЕДНИКА, НАД ОБАВЉАЊЕМ 
ПОСЛА КОЈИ ЈЕ НАРУЧИО; 

(6) НАЈМАЊЕ 70% ОД УКУПНО ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА 
ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА ПАУШАЛЦА У ПЕРИОДУ ОД 12 
МЕСЕЦИ КОЈИ ПОЧИЊЕ ИЛИ СЕ ЗАВРШАВА У ОДНОСНОЈ ПОРЕСКОЈ 
ГОДИНИ ЈЕ ОСТВАРЕНО ОД ЈЕДНОГ НАЛОГОДАВЦА ИЛИ ОД ПОВЕЗАНОГ 
ЛИЦА С НАЛОГОДАВЦЕМ; 

(7) ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ ОБАВЉА 
ПОСЛОВЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ НАЛОГОДАВЦА ИЛИ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА С 
НАЛОГОДАВЦЕМ, А ЗА ТАКО ОБАВЉЕНЕ ПОСЛОВЕ ЊЕГОВ УГОВОР О 
АНГАЖОВАЊУ НЕ САДРЖИ КЛАУЗУЛУ ПО КОЈОЈ ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ СНОСИ УОБИЧАЈЕНИ ПОСЛОВНИ РИЗИК ЗА 
ПОСАО ИСПОРУЧЕН КЛИЈЕНТУ НАЛОГОДАВЦА ИЛИ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА С 
НАЛОГОДАВЦЕМ, УКОЛИКО ТАКАВ КЛИЈЕНТ ПОСТОЈИ; 

(8) УГОВОР О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА 
ПАУШАЛЦА САДРЖИ ДЕЛИМИЧНУ ИЛИ ПОТПУНУ ЗАБРАНУ ПРЕДУЗЕТНИКУ 
ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ ПАУШАЛЦУ ДА ПРУЖА УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА 
СА ДРУГИМ НАЛОГОДАВЦИМА, ИЗУЗЕВ ДЕЛИМИЧНЕ ЗАБРАНЕ КОЈА 
ОБУХВАТА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОГРАНИЧЕНОМ БРОЈУ ДИРЕКТНИХ 
КОНКУРЕНАТА НАЛОГОДАВЦУ; 

(9) ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ ОБАВЉА 
АКТИВНОСТИ УЗ НАКНАДУ ЗА ИСТОГ НАЛОГОДАВЦА ИЛИ ЗА ПОВЕЗАНО 
ЛИЦЕ С НАЛОГОДАВЦЕМ, НЕПРЕКИДНО ИЛИ СА ПРЕКИДИМА 130 ИЛИ 
ВИШЕ РАДНИХ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 12 МЕСЕЦИ КОЈИ ПОЧИЊЕ ИЛИ СЕ 
ЗАВРШАВА У ОДНОСНОЈ ПОРЕСКОЈ ГОДИНИ, ПРИ ЧЕМУ СЕ ОБАВЉАЊЕМ 
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АКТИВНОСТИ У ЈЕДНОМ РАДНОМ ДАНУ СМАТРА ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ 
У БИЛО КОМ ПЕРИОДУ ТОКОМ ТОГ РАДНОГ ДАНА ИЗМЕЂУ 00 И 24 ЧАСА. 

Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе 
из става 1. овог члана. 

Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход 
умањен за нормиране трошкове у висини од 20%. 

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%. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ИЗ 
СТАВА 1. ТАЧКА 17) ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ ОСТВАРИ ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ, ЧИНИ БРУТО ПРИХОД ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА. 

Изузетно од става 1. тачка 13) овог члана, порез на друге приходе не 
плаћа се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања у 
сврху обављања послова за домаћег исплатиоца, односно за лице које упућује 
на пут, највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на 
зараде за запослене по члану 18. став 1. тач. 2) до 5) овог закона, ако се 
исплата врши физичким лицима, односно за физичка лица која нису запослена 
код исплатиоца, и то: 

1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или 
организације, са правом накнаде трошкова, независно од тога из којих 
средстава се врши исплата; 

2) члановима представничких и извршних тела Републике, територијалне 
аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције; 

3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у вези 
са делатношћу домаћег исплатиоца; 

4) упућеним код исплатиоца по налогу послодавца, а у вези са делатношћу 
послодавца; 

5) ако та лица добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, 
здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-
истраживачке, верске и друге сврхе, укључујући и за потребе 
представљања у име државних органа или организација, односно 
сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, 
политичким странкама, савезима и удружењима, невладиним и у другим 
недобитним организацијама, при чему не остварују било коју другу 
накнаду по основу те сарадње; 

6) лицима која су чланови органа управе правних лица у вези са 
делатношћу тих лица која их упућују на пут. 
Под накнадом по основу сарадње у смислу тачке 5) став 5. ТАЧКЕ 5) 

СТАВ 6. овог члана не подразумева се накнада за котизацију за присуствовање 
догађају којим се реализује сарадња. 

Изузетно од става 1. овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на 
примање физичког лица - клијента банке (у даљем тексту: дужник) када банка 
отпише потраживање према дужнику под условима под којима се на терет 
расхода банке признаје отпис вредности појединачних потраживања по основу 
кредита сагласно одредбама закона којим се уређује порез на добит правних 
лица. 

Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа преосталог дела 
потраживања банке од дужника, који није наплаћен из средстава остварених 
продајом непокретности која се спроводи у складу са законом. 

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

На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске 
или студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у 
институцијама за средње, више и високо образовање, као и физичко лице по 
основу прикупљања и продаје секундарних сировина, обрачунати порез 
умањује се за 40%. 

Опорезиви приход из става 1. тачка 11) овог члана који физичко лице 
оствари по основу награде и других давања физичким лицима, чини разлика 
између оствареног прихода и неопорезивог износа, увећана за припадајуће 
обавезе које се плаћају на терет примаоца прихода. 

Опорезиви приход из става 1. тачка 12) овог члана који физичко лице 
оствари по основу примања из члана 9. овог закона изнад прописаних 
неопорезивих износа, чини разлика између оствареног примања и неопорезивог 
износа, увећана за припадајуће обавезе које се плаћају на терет примаоца 
прихода. 

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. 
НАЛОГОДАВЦЕМ У СМИСЛУ СТАВА 1. ТАЧКА 17) ОВОГ ЧЛАНА 

СМАТРА СЕ ДОМАЋЕ, ОДНОСНО СТРАНО ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК 
ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ КОЈЕ ЈЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО 
АНГАЖОВАЛО ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА ПАУШАЛЦА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА. 

НАЛОГОДАВЦЕМ У СМИСЛУ СТАВА 1. ТАЧКА 17) ОВОГ ЧЛАНА НЕ 
СМАТРА СЕ ДОМАЋЕ ИЛИ СТРАНО ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ КОЈЕ ЈЕ ДИРЕКТНИ ИСПЛАТИЛАЦ НАКНАДЕ 
ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ ПАУШАЛЦУ, А КОЈЕ ТАКВУ НАКНАДУ 
ИСПЛАЋУЈЕ У ВЕЗИ СА ИЗВРШАВАЊЕМ ПОСЛОВА ЗАСТУПАЊА ИЛИ 
ПОСРЕДОВАЊА ЗА РАЧУН ДРУГОГ ЛИЦА И ЗА ТАКАВ ПОСАО НЕ 
НАПЛАЋУЈЕ ОД ТОГ ДРУГОГ ЛИЦА ИЛИ ОД ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИКА ПАУШАЛЦА НИШТА ОСИМ УОБИЧАЈЕНЕ ЗАСТУПНИЧКЕ 
ИЛИ ПОСРЕДНИЧКЕ ПРОВИЗИЈЕ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 16. ОВОГ ЧЛАНА, НАЛОГОДАВЦЕМ И 
ИСПЛАТИОЦЕМ НАКНАДЕ СМАТРА СЕ ЛИЦЕ ЗА ЧИЈИ РАЧУН СЕ ВРШИ 
ИСПЛАТА НАКНАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ ПАУШАЛЦУ. 

ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДАБА СТАВА 1. ТАЧКА 17) ОВОГ ЧЛАНА, 
НАКНАДА КОЈУ ОСТВАРИ ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ 
КОЈИ ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИ УРЕЂУЈЕ РЕЛЕВАНТНУ ДЕЛАТНОСТ КОЈУ ОН 
ОБАВЉА НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ У РАДНОМ ОДНОСУ КОД НАЛОГОДАВЦА, НЕ 
СМАТРА СЕ ДРУГИМ ПРИХОДОМ У СМИСЛУ ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Члан 94. 

Обвезник из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, који у 
току године започне обављање самосталне делатности, дужан је да поднесе 
пореску пријаву у којој ће дати процену прихода и расхода до краја прве 
пословне године, као и процену месечне аконтације пореза, односно 
опредељење да ће исплаћивати личну зараду, најкасније у року од 15 дана од 
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дана уписа у регистар надлежног органа, односно од дана почетка обављања 
делатности.  

Предузетник паушалац који у току године започне обављање 
самосталне делатности дужан је да поднесе пореску пријаву у којој ће дати 
процену промета до краја прве пословне године, најкасније у року од 15 дана од 
дана уписа у регистар надлежног органа, односно од дана почетка обављања 
делатности. 

ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
КОЈИ У ТОКУ ГОДИНЕ ЗАПОЧНЕ ОБАВЉАЊЕ САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ОПРЕДЕЉУЈЕ СЕ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ У ПРИЈАВИ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЈУ НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР 
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, У КОМ СЛУЧАЈУ СЕ СМАТРА ДА ЈЕ ПОДНЕО 
ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЛИЦЕ КОЈЕ У ТОКУ ГОДИНЕ 
ЗАПОЧНЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ А КОЈЕ СЕ НЕ РЕГИСТРУЈЕ КОД 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, 
ПОДНОСИ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ. 

 Обвезник из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, који у 
току године престане, односно прекине обављање самосталне делатности, 
дужан је да поднесе пореску пријаву за утврђивање пореза у року од 30 дана од 
дана престанка, односно прекида обављања делатности, за период од почетка 
пореског периода до дана престанка, односно прекида обављања самосталне 
делатности.  

Предузетник паушалац који у току године престане, односно прекине 
обављање самосталне делатности, дужан је да о томе обавести порески орган 
подношењем пореске пријаве у року од 30 дана од дана престанка, односно 
прекида обављања делатности. 

 Обвезник у смислу члана 43. ст. 2. и 3. овог закона дужан је да у 
пореској пријави из става 3. ИЗ СТАВА 4. овог члана искаже и износ 
обрачунатог и плаћеног пореза у пореском периоду до дана прекида, односно 
престанка обављања самосталне делатности, као и да уз пореску пријаву 
поднесе и порески биланс.  

Предузетник друго лице коме престане статус обвезника пореза на 
додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату 
вредност, уз захтев за паушално опорезивање из члана 42. ст. 1. и 2. овог 
закона СТ. 1. ДО 3. ОВОГ ЗАКОНА, дужан је да поднесе и пореску пријаву у 
року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се 
потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност.  

Предузетник који је порез плаћао на стварни приход у години која 
претходи години за коју се врши утврђивање пореза, уколико испуњава услове 
да буде паушално опорезован може да поднесе пореску пријаву за паушално 
опорезивање у тој години, најкасније до 31. јануара те године. 

 
САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 

 
ЧЛАН 20. 

 ДИНАРСКИ ИЗНОСИ МЕСЕЧНИХ ЗАРАДА ИЗ ЧЛАНА 5. СТ. 5. И  6. 
ОВОГ ЗАКОНА ПРЕДСТАВЉАЈУ ИЗНОС У ВИСИНИ ДВЕ, ОДНОСНО ТРИ 
ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИСПЛАЋЕНЕ, 
ОДНОСНО ОСТВАРЕНЕ У ПЕРИОДУ ЗА ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ ПОЧЕВ 
ОД МЕСЕЦА ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ, ЗА КОЈИ ПЕРИОД СУ ОБЈАВЉЕНИ 
ПОДАЦИ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ. 
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 ИЗНОСИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ ДО ПРВОГ ДАНА 
НАРЕДНОГ МЕСЕЦА ПО ОБЈАВЉИВАЊУ ДИНАРСКИХ ИЗНОСА САГЛАСНО 
ЧЛАНУ 3. СТ. 2. И 4. ОВОГ ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 21. 
ПРВО УСКЛАЂИВАЊЕ НЕОПОРЕЗИВОГ ИЗНОСА ЗАРАДЕ ОД 16.300 

ДИНАРА ГОДИШЊИМ ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА ВРШИ СЕ ПОЧЕВ У 
2021. ГОДИНИ. 

 
ЧЛАН 22. 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 12, 13, 14. И 19. ОВОГ ЗАКОНА (ЗА ПАУШАЛНО 
ОПОРЕЗИВАЊЕ) ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ПАУШАЛНО УТВРЂЕНИ ПРИХОД ПОЧЕВ ЗА 2020. ГОДИНУ. 

 
ЧЛАН 23. 

ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ КОЈИ НИЈЕ ПРАВОСНАЖНО ОКОНЧАН ДО ДАНА ПОЧЕТКА 
ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА, ОКОНЧАЋЕ СЕ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА 
УКОЛИКО ТАКО УТВРЂЕН ИЗНОС ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ НИЈЕ ВИШИ У 
ОДНОСУ НА ИЗНОС ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ КОЈИ БИ БИО УТВРЂЕН ПО 
ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊИВАО НА ДАН НАСТАНКА ПОРЕСКЕ 
ОБАВЕЗЕ. 

 
ЧЛАН 24. 

ПРИХОД ИСПЛАЋЕН ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ 
ПАУШАЛЦУ У СМИСЛУ ЧЛАНА 31. ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК 
ГРАЂАНА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 24/01, 80/02, 80/02-ДР. ЗАКОН, 
135/04, 62/06, 65/06-ИСПРАВКА, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 
114/12-УС, 47/13, 48/13-ИСПРАВКА, 108/13, 57/14, 68/14-ДР. ЗАКОН, 112/15, 
113/17 И 95/18 - У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКОН), ЗАКЉУЧНО СА 1. МАРТОМ 2020. 
ГОДИНЕ, СМАТРАЋЕ СЕ ПРИХОДОМ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ БЕЗ 
ОБЗИРА НА ПРИРОДУ ЊЕГОВОГ ОДНОСА СА НАЛОГОДАВЦЕМ У СМИСЛУ 
ОДРЕДАБА ЧЛАНА 85. ЗАКОНА, ОДНОСНО ЧЛАНА 9. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ 
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 
80/02, 84/02-ИСПРАВКА, 23/03-ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-ДР. 
ЗАКОН, 62/06-ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09-ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12-
ИСПРАВКА, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-АУТЕНТИЧНО 
ТУМАЧЕЊЕ, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 И 95/18). 

 
ЧЛАН 25. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2020. 
ГОДИНЕ, ОСИМ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 5. И ЧЛАНА 10. У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ 
НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАРАДЕ КОД 
ПОСЛОДАВЦА КОЈИ ОБАВЉА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ, КОЈЕ ЋЕ СЕ 
ПРИМЕЊИВАТИ ОД 1. МАРТА 2020. ГОДИНЕ. 

 
ЧЛАН 26. 

ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД 
120 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 27. 
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа – Влада  
    Обрађивач – Министарство финансија  
 
2. Назив прописа 
 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 
Draft Law on amendments and suplements to Individual Income Tax Law 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама Прелазног 
споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са 
једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 

 
а) Одредбe Споразума и Прелазног споразума којe се односе на нормативну 
садржину прописа,     
 
Наслов IV - Слободан проток робе, члан 37. Споразума  
 
Наслов VIII - Политике сарадње, члан 100. Споразума  
  
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума, 
 
Примењује се рок из члана 72. Споразума, као општи рок за усклађивање 
прописа. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума, 
 
У потпуности испуњава обавезе које произилазе из одредаба Споразума и 
Прелазног споразума. 

 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произилазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума, 

/ 
 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније, 

/ 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима,  
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима, 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније, 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 

 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве). 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 

 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 
Не 

 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености. 
 
У изради овог закона нису учествовали консултанти. 
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