
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 

Члан 1. 

У Закону о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 
86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон и 142/14), у члану 
4. став 2. речи: „топлотна енергија” замењују се речима: „енергија за грејање, 
односно хлађење”. 

Члан 2. 

У члану 6. после става 3. додају се ст. 4, 5. и 6, који гласе: 

„Преносилац имовине или дела имовине из става 1. тачка 1) овог члана 
дужан је да стицаоцу достави све податке који се односе на добра и услуге који 
чине имовину или део имовине чији је пренос извршен.  

Ако у року од три године од дана извршеног преноса имовине или дела 
имовине у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана престану услови из става 1. 
тачка 1) овог члана, стицалац имовине или дела имовине дужан је да обрачуна 
ПДВ за добра и услуге које је стекао тим преносом, а која на дан престанка 
услова чине његову имовину, на начин на који би преносилац имовине или дела 
имовине имао обавезу обрачунавања ПДВ да при преносу имовине или дела 
имовине нису били испуњени услови из става 1. тачка 1) овог члана. 

Изузетно од става 5. овог члана, обавеза обрачунавања ПДВ не односи 
се на опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте за вршење 
делатности за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза у 
складу са овим законом.ˮ 

Досадашњи став 4. постаје став 7. 

Члан 3. 

После члана 7. назив дела III. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК И ПОРЕСКИ 
ДУЖНИК мења се и гласи: „III. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК, ПОРЕСКИ ДУЖНИК И 
ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИКˮ. 

Члан 4. 

У члану 8. став 1. после речи: „лице” додају се запета и речи: 
„укључујући и лице које у Републици нема седиште, односно пребивалиште (у 
даљем тексту: страно лице),”. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Ако страно лице у Републици има сталну пословну јединицу, то страно 
лице обвезник је за промет који не врши његова стална пословна јединица.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 5. 

У члану 10. став 1. тачка 1) речи: „из члана 8. и члана 9. став 2. овог 
закона” замењују се речима: „који врши опорезиви промет добара и услуга, 
осим када обавезу плаћања ПДВ у складу са овим чланом има друго лице”. 
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Тачка 2) брише се. 

У тачки 3) речи: „из тачке 2) овог става не одреди” замењују се речима: 
„није одредило”. 

У ставу 2. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, 
односно лице из члана 9. став 1. овог закона, за промет извршен од стране 
обвезника ПДВ;”. 

После тачке 3) додају се тач. 4) - 6), које гласе: 

„4) прималац електричне енергије и природног гаса који се испоручују 
преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, обвезник ПДВ који је ова 
добра набавио ради даље продаје, за промет електричне енергије и природног 
гаса извршен од стране другог обвезника ПДВ; 

5) прималац добара или услуга, обвезник ПДВ, за промет извршен од 
стране другог обвезника ПДВ, и то код промета: 

(1) хипотековане непокретности код реализације хипотеке у складу са 
законом којим се уређује хипотека; 

(2) предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу 
са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима; 

(3) добара или услуга над којима се спроводи извршење у извршном 
поступку у складу са законом; 

6) стицалац имовине или дела имовине чији је пренос извршен у складу 
са чланом 6. став 1. тачка 1) овог закона, после чијег преноса су престали 
услови из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона.” 

Ст. 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, када страно лице врши промет 
добара и услуга у Републици лицу које није обвезник ПДВ, осим лицу из члана 
9. став 1. овог закона, а накнаду за тај промет добара и услуга у име и за рачун 
страног лица наплаћује обвезник ПДВ, порески дужник за тај промет је обвезник 
ПДВ који наплаћује накнаду. 

Министар ближе уређује шта се сматра секундарним сировинама, 
услугама које су непосредно повезане са секундарним сировинама и добрима и 
услугама из области грађевинарства из става 2. тач. 1) и 3) овог члана.” 

Члан 6. 

После члана 10. додају се назив члана и члан 10а, који гласе: 

„Порески пуномоћник 

Члан 10а 

Страно лице које врши промет добара и услуга у Републици дужно је да 
одреди пореског пуномоћника. 

Изузетно од става 1. овог члана, страно лице није дужно да одреди 
пореског пуномоћника ако у Републици искључиво врши промет услуга за које 
се сматра да су пружене електронским путем и промет услуга превоза путника 
аутобусима за које се као основица за обрачунавање ПДВ утврђује просечна 
накнада превоза за сваки појединачни превоз, у складу са овим законом. 
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Страно лице из става 1. овог члана може да одреди само једног пореског 
пуномоћника. 

Порески пуномоћник страног лица може бити физичко лице, укључујући 
и предузетника, односно правно лице, које има пребивалиште, односно 
седиште у Републици, које је евидентирани обвезник ПДВ најмање 12 месеци 
пре подношења захтева за одобравање пореског пуномоћства, које на дан 
подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по 
основу обављања делатности које  утврђује Пореска управа и којем је 
надлежни порески орган, на основу поднетог захтева за одобрење пореског 
пуномоћства уз који је приложена прописана документација (у даљем тексту: 
захтев за пореско пуномоћство), решењем одобрио пореско пуномоћство. 

Порески пуномоћник страног лица не може бити стална пословна 
јединица тог страног лица. 

Порески пуномоћник страног лица у име и за рачун тог страног лица 
обавља све послове у вези са испуњавањем обавеза и остваривањем права 
које страно лице у складу са овим законом има као обвезник ПДВ (подношење 
евиденционе пријаве, обрачунавање ПДВ, издавање рачуна, подношење 
пореских пријава, плаћање ПДВ и друго). 

Надлежни порески орган неће издати одобрење за пореско пуномоћство 
лицу које је правоснажно осуђено за пореско кривично дело.  

Надлежни порески орган укинуће одобрење за пореско пуномоћство 
лицу које је правоснажно осуђено за пореско кривично дело.  

У случају укидања одобрења за пореско пуномоћство из става 8. овог 
члана, односно престанка пореског пуномоћства по другом основу, наступају 
све правне последице брисања из евиденције за ПДВ у смислу овог закона, 
осим ако страно лице у року од 15 дана од дана укидања одобрења за пореско 
пуномоћство, односно престанка пореског пуномоћства по другом основу, не 
одреди другог пуномоћника и у истом року тај пуномоћник не поднесе захтев за 
пореско пуномоћство надлежном пореском органу. 

Ако надлежни порески орган не одобри пореско пуномоћство 
пуномоћнику из става 9. овог члана, наступају све правне последице из тог 
става.  

У случају опозива, односно отказа пуномоћја, пореско пуномоћство 
престаје даном када је надлежни порески орган примио обавештење о опозиву, 
односно отказу пуномоћја, упућеног од стране лица чије је пуномоћство 
престало опозивом, односно отказом. 

Порески пуномоћник страног лица солидарно одговара за све обавезе 
страног лица као обвезника ПДВ, укључујући и обавезе по основу брисања из 
евиденције за ПДВ, а нарочито за плаћање ПДВ, казни и камата у вези са дугом 
по основу ПДВ. 

Акт за извршавање овог члана донеће министар.” 

Члан 7. 

У члану 11. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) у којем прималац електричне енергије, природног гаса и енергије за 
грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко преносне, транспортне 
и дистрибутивне мреже, а који је ова добра набавио ради даље продаје, има 
седиште или сталну пословну јединицу којима се добра испоручују;”. 

После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи: 
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„5) пријема воде, електричне енергије, природног гаса и енергије за 
грејање, односно хлађење, за крајњу потрошњу.”. 

Члан 8. 

У члану 12. став 3. тачка 4) подтачка (8) после речи: „уступања 
информација” додају се запета и речи: „укључујући и информације о пословним 
поступцима и искуству”. 

Подтачка (9б) мења се и гласи: 

„(9б) омогућавања приступа мрежи природног гаса, мрежи за пренос 
електричне енергије и мрежи за грејање, односно хлађење, транспорта и 
дистрибуције путем тих мрежа, као и других услуга које су непосредно повезане 
са тим услугама, укључујући и услуге омогућавања учешћа на организованом 
тржишту електричне енергије;”. 

Члан 9. 

У члану 14. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) преноса права располагања на електричној енергији, природном гасу 
и енергији за грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко преносне, 
транспортне и дистрибутивне мреже, лицу из члана 11. став 1. тачка 4) овог 
закона;”. 

После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) очитавања стања примљене воде, електричне енергије, природног 
гаса и енергије за грејање, односно хлађење, у циљу обрачуна потрошње.”. 

Члан 10. 

У члану 16. став 1. после тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи: 

„2а) издавање рачуна код услуга из члана 5. став 3. тачка 1) овог 
закона;”. 

Став 2. брише се. 

Члан 11. 

У члану 17. став 1. речи: „које су непосредно повезане са ценом тих 
добара или услуга” замењују се речима: „и друга примања (у даљем тексту: 
субвенције)”. 

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

„Субвенцијама из става 1. овог члана сматрају се новчана средства која 
чине накнаду, односно део накнаде за промет добара или услуга, осим 
новчаних средстава на име подстицаја у функцији остваривања циљева 
одређене политике у складу са законом.” 

Досадашњи ст. 2 – 5. постају ст. 3 – 6. 

Додаје се став 7, који гласи: 

„Министар ближе уређује начин утврђивања пореске основице.” 

Члан 12. 

У члану 21. став 1. речи: „измени основица” замењују се речима: 
„основица накнадно повећа”. 
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У ставу 2. речи: „тач. 2) и 3) и став 2.” замењују се речима: „тачка 3) и ст. 
2. и 3.”. 

У ставу 3. реч: „измени -” брише се. 

Додаје се став 10, који гласи: 

„Министар ближе уређује начин измене пореске основице.” 

Члан 13.  

У члану 23. став 2. тачка 11) речи: „хотелима, мотелима, 
одмаралиштима, домовима и камповима” замењују се речима: „угоститељским 
објектима за смештај у складу са законом којим се уређује туризам”. 

У тачки 20) речи: „у градском и приградском саобраћају” замењују се 
речима: „и њиховог пратећег пртљага”. 

Члан 14. 

У члану 24. став 1. тачка 8) реч: „непосредној” брише се. 

Члан 15. 

У члану 25. став 2. тачка 3) речи: „и власничких удела на објектимаˮ 
замењују се речима: „и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, 
укључујући и власничке уделе на тим добрима,ˮ. 

У тачки 3а) речи: „добара за којаˮ замењују се речима: „добара и услуга 
за којеˮ. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Лицем чија делатност није усмерена ка остваривању добити, у смислу 
става 2. овог члана, сматра се лице које је основано од стране Републике, 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и чији је власник 
Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у 
потпуности или у већинскoм делу.” 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 16. 

У члану 26. тачка 1а) после речи: „хуманитарна помоћˮ додају се речи: „у 
складу са законом којим се уређују донације, односно хуманитарна помоћˮ. 

После тачке 1г) додаје се тачка 1д), која гласи: 

„1д) чија се испорука врши преко преносне, транспортне и 
дистрибутивне мреже, и то: електричне енергије, природног гаса и енергије за 
грејање, односно хлађење;”. 

У тачки 7) речи: „број 18/10” замењују се речима: „бр. 18/10, 111/12 и 
29/15”. 

Члан 17. 

У члану 28. став 2. тачка 2) речи: „претходни порез” замењују се речју: 
„ПДВˮ. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Право на одбитак претходног пореза може да оствари и порески дужник: 
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1) из члана 10. став 1. тачка 3) и став 2. тачка 5) овог закона, под 
условом да је обрачунао ПДВ у складу са овим законом и да примљена добра и 
услуге користи за промет добара и услуга из става 1. овог члана; 

2) из члана 10. став 2. тач. 1) - 4) и тачка 6) овог закона, под условом да 
поседује рачун претходног учесника у промету у складу са овим законом, да је 
обрачунао ПДВ у складу са овим законом и да ће та добра и услуге користити 
за промет добара и услуга из става 1. овог члана.ˮ 

Члан 18. 

У члану 29. став 1. тачка 1) речи: „као иˮ бришу се, а после речи: 
„превозних средставаˮ додају се запета и речи: „као и добара и услуга који су 
повезани са коришћењем објеката за смештај тих добараˮ. 

Тачка 3) мења се и гласи: 

„3) издатака за исхрану и превоз запослених, односно других радно 
ангажованих лица за долазак на посао, односно одлазак с посла.ˮ 

Додаје се став 3, који гласи: 

„Издацима за репрезентацију из става 1. тачка 2) овог члана сматрају се 
издаци за угоститељске услуге, поклони, осим поклона мање вредности, издаци 
за одмор, спорт, разоноду и други издаци учињени у корист пословних 
партнера, потенцијалних пословних партнера, представника пословних 
партнера и других физичких лица, а да за то не постоји правна обавеза.” 

Члан 19. 

У члану 31. став 1. мења се и гласи: 

„Ако се основица за опорезиви промет добара и услуга: 

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

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

У ставу 2. речи: „тач. 2) и 3)” замењују се речима: „тачка 3)”. 

Додаје се став 5, који гласи: 

„Министар ближе уређује начин исправке одбитка претходног пореза код 
измене основице.” 

Члан 20. 

У члану 31а став 1. реч: „пореску”, брише се. 

После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 

„Ако је порески орган у поступку контроле решењем утврдио обавезу по 
основу ПДВ за извршени промет добара и услуга обвезнику ПДВ - пореском 
дужнику из члана 10. став 1. тачка 3), односно став 2. овог закона, тај обвезник 
ПДВ може да исправи одбитак претходног пореза ако је платио износ ПДВ 
утврђен од стране надлежног пореског органа. 

Ако се решење из става 4. овог члана поништи, измени или укине у делу 
којим је утврђена обавеза по основу ПДВ, обвезник ПДВ је дужан да изврши 
исправку одбитка претходног пореза по том основу.” 
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Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 6. и 7. 

Члан 21. 

У члану 32. став 3. мења се и гласи: 

„Обвезник нема обавезу да изврши исправку одбитка претходног пореза 
у случају: 

1) промета опреме и објеката за вршење делатности са правом на 
одбитак претходног пореза; 

2) улагања у објекте за вршење делатности за која наплаћује накнаду;  

3) преноса имовине или дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) овог 
закона.” 

Став 5. брише се. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 5, речи: „става 4.ˮ замењују се 
речима: „става 3. тачка 3)ˮ, а после речи: „за вршење делатностиˮ додају се 
запета и речи: „односно улагања у објекте за вршење делатностиˮ. 

Досадашњи став 7. постаје став 6. 

Члан 22. 

У члану 33. став 6. после речи: „делатности” додају се речи: „и улагања у 
објекте за вршење делатности за која наплаћује накнаду”. 

Члан 23. 

У члану 36. после става 6. додаје се нови став 7, који гласи: 

„Ако би износ ПДВ обрачунат у складу са одредбама ст. 1 - 3. овог члана 
за промет добара чији је пренос права својине предмет опорезивања у складу 
са законом којим се уређују порези на имовину, био мањи од износа пореза који 
би за тај промет био обрачунат у складу са тим законом, на тај промет не плаћа 
се ПДВ.” 

Досадашњи став 7. постаје став 8. 

Члан 24. 

У члану 36а став 5. тачка 3) речи: „тач. 2) и 3) и став 2.” замењују се 
речима: „тачка 3) и ст. 2. и 3.”. 

Члан 25. 

У члану 37. тачка 3) после речи: „води евиденцијуˮ додају се речи: „и 
сачињава прегледе обрачуна ПДВˮ. 

Члан 26. 

У члану 43. тачка 4) после речи: „ПДВ” додају се запета и речи: „осим у 
случају када тај обвезник није порески дужник за испоручена добра и пружене 
услуге у складу са овим законом”. 

Члан 27. 

У члану 46. став 1. после речи: „контроле” додају се запета и речи: „као и 
да за сваки порески период сачини преглед обрачуна ПДВ”. 
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У ставу 2. после речи: „евиденције” додају се запета и речи: „као и облик 
и садржину прегледа обрачуна ПДВ”. 

Члан 28. 

У члану 48. став 1. речи: „или процењује да ће у наредних 12 месеци 
остварити укупан промет већи од 50.000.000 динараˮ бришу се. 

У ставу 2. речи: „или процењује да ће у наредних 12 месеци остварити 
укупан промет мањи од 50.000.000 динараˮ бришу се. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„За обвезника из става 1. овог члана који оствари укупан промет у 
претходних 12 месеци мањи од 50.000.000 динара, порески период је 
календарско тромесечје почев од месеца по истеку календарског тромесечја.ˮ 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „укупан прометˮ 
додају се речи: „у претходних 12 месециˮ. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

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

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8. 

Члан 29. 

У члану 50. став 1. речи: „за кога је порески период календарски месец” 
бришу се. 

Став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 4, речи: „ст. 1. и 2.” замењују се 
речима: „става 1.”. 

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

Члан 30. 

После члана 50. додаје се члан 50а, који гласи: 

„Члан 50а 

Уз пореску пријаву обвезник је дужан да поднесе и преглед обрачуна 
ПДВ. 

Ако обвезник уз пореску пријаву не поднесе и преглед обрачуна ПДВ 
сматра се да пореска пријава није поднета.” 

Члан 31. 

У члану 51а став 2. мења се и гласи: 

„Обвезник је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период 
календарске године, односно последњи порески период достави надлежном 
пореском органу обавештење о: 

1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са 
овим законом, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода 
календарске године, односно последњег пореског периода у Републици 
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извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане 
са тим добрима, као и износу тог промета; 

2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у 
складу са овим законом, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског 
периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио 
промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и 
износу тог промета.ˮ 

У ставу 3. после речи: „тачка 2) овог чланаˮ додају се запета и речи: „као 
и о износу извршеног промета, без припадајућих обавезаˮ. 

Став 4. брише се. 

Члан 32. 

У члану 52. став 4. после речи: „пореске пријавеˮ додају се речи: „ако је 
пореска пријава благовремено поднета, у року од 45 дана, односно у року од 15 
дана за обвезнике који претежно врше промет добара у иностранство од дана 
подношења пореске пријаве која није благовремено поднетаˮ. 

Члан 33. 

У члану 53. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) не врши промет добара и услуга у Републици, односно да пружа 
само услуге превоза добара које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1), 5) и 8) 
овог закона ослобођене пореза или врши само превоз путника који у складу са 
чланом 49. став 7. овог закона подлеже појединачном опорезивању превоза.” 

Члан 34. 

За опорезиви промет добара и услуга који се врши након почетка 
примене овог закона, а за који је пре почетка примене овог закона наплаћена, 
односно плаћена накнада или део накнаде, порески дужник за тај промет 
одређује се у складу са Законом о порезу на додату вредност („Службени 
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. 
закон и 142/14). 

Члан 35. 

Ако су након ступања на снагу овог закона престали услови под којима 
се код преноса имовине или дела имовине сматрало да промет добара и услуга 
није извршен у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона о порезу на додату 
вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 
93/12, 108/13, 68/14 - др. закон и 142/14), примењују се одредбе овог закона. 

Члан 36. 

Од дана почетка примене овог закона пореским пуномоћјима датим 
лицима из члана 10. став 1. тачка 2) Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 - др. закон и 142/14) престаје правно дејство. 

Члан 37. 

Одредбе овог закона које садрже овлашћења за доношење подзаконских 
аката примењиваће се од дана ступања на снагу овог закона. 

Одредбе овог закона које се односе на подношење захтева и издавање 
одобрења за пореско пуномоћство примењиваће се од 1. октобра 2015. године. 
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Члан 38. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 15. октобра 
2015. године, осим одредаба члана 29. овог закона које ће се примењивати од 
1. јануара 2016. године и одредаба чл. 25, 27. став 1. и 30. овог закона које ће 
се примењивати од 1. јануара 2017. године.  
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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 одредбама члана 
97. тач. 6. и 15. Устава Републике Србије, према којима Република Србија 
уређује и обезбеђује, између осталог, порески систем и финансирање 
остваривања права и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и 
законом. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
● Проблеми које би овог закона требало да реши, односно циљеви који 

се овим законом постижу 
 
Основни разлози за доношење овог закона, проблеми које би овим 

законом требало да реши, односно циљеви који се овим законом постижу су 
даље усаглашавање са прописима Европске уније који уређују област 
опорезивања потрошње ПДВ, стварање повољнијих услова за пословање 
привредних субјеката, спречавање евентуалних злоупотреба, као и 
обезбеђивање унапређења контроле ПДВ од стране Пореске управе.  

У циљу даљег усаглашавања овог закона са прописима Европске уније 
који уређују област опорезивања потрошње ПДВ, предложеним изменама 
обезбеђује се стварање услова за евидентирање у систем ПДВ страних лица, 
тј. лица која на територији Републике немају седиште, односно пребивалиште, 
а која врше промет добара и услуга на територији Републике, као и посебно 
уређивање пореског пуномоћника за промет добара и услуга који на територији 
Републике врши страно лице. Овим законским изменама обезбеђује се 
изједначавање права и обавеза свих лица која на територији Републике врше 
промет добара и услуга и спречава неопорезивање промета између страних 
лица извршеног на територији Републике. Са истим циљем предлажу се измене 
које се односе на предмет опорезивања ПДВ у смислу одређивања да се 
добром сматра и енергија за хлађење, измене које се односе на место и време 
промета електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно 
хлађење, чија се испорука врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне 
мреже, у смислу њиховог различитог одређивања у зависности од тога да ли се 
испоручују лицу које их је набавило за даљу продају или за крајњу потрошњу, 
затим измене које се односе на место промета појединих услуга у смислу 
одређивања да се местом њиховог промета сматра место примаоца тих услуга, 
пореско ослобођење при увозу електричне енергије, природног гаса и енергије 
за грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко преносне, 
транспортне и дистрибутивне мреже. Такође, предлаже се укидање 
ускраћивања од права на одбитак претходног пореза по основу набавке добара 
која служе обављању делатности обвезника ПДВ са правом на одбитак 
претходног пореза, и то: електричних апарата за домаћинство, телевизијских и 
радио пријемника, уметничких дела ликовне и примењене уметности и других 
украсних предмета, који се користе за опремање административних просторија.  

У циљу стварања повољнијих услова за пословање привредних 
субјеката и уједно даљег усклађивања са прописима Европске уније који 
уређују област опорезивања потрошње ПДВ, предлажу се измене које се 
односе на институт пореског дужника и примену посебне стопе ПДВ. Када је реч 
о изменама које се односе на институт пореског дужника, предлаже се да 
порески дужник за промет добара и услуга из области грађевинарства који 
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врши обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ, односно Републици, републичком и 
покрајинском органу, органу локалне самоуправе и правном лицу основаном у 
циљу обављања послова државне управе и локалне самоуправе, буде 
прималац добара и услуга, независно од тога да ли обвезник ПДВ који врши 
предметни промет има статус извођача радова, односно да ли прималац 
добара и услуга има статус инвеститора у складу са законом којим се уређују 
планирање и изградња. Поред тога, предлаже са да порески дужник буде 
прималац добара и услуга и у случају промета између обвезника ПДВ, и то 
промета електричне енергије и природног гаса који се испоручује преко 
преносне, транспортне и дистрибутивне мреже које обвезник ПДВ набавља за 
даљу продају, затим код промета хипотековане непокретности код реализације 
хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека, предмета заложног 
права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује 
заложно право на покретним стварима, добара и услуга над којима се спроводи 
извршење у извршном поступку у складу са законом, као и код стицаоца 
имовине у случају када након извршеног преноса те имовине дође до престанка 
услова под којима је пренос био извршен. Када је реч о изменама које се 
односе на примену посебне пореске стопе, предлаже се да се по посебној стопи 
ПДВ од 10% опорезује промет услуга смештаја у свим угоститељским објектима 
за смештај у складу са законом којим се уређује туризам, а не само у хотелима, 
мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима. Поред тога, предлаже се 
да се по посебној стопи ПДВ од 10% опорезује превоз путника и њиховог 
пратећег пртљага који се врши на територији Републике, независно од тога да 
ли је реч о градском, приградском, међумесном или међународном саобраћају, 
а не само у градском и приградском саобраћају.  

У циљу спречавања евентуалних злоупотреба, предлаже се 
прописивање обавезе обрачунавања ПДВ од стране обвезника ПДВ стицаоца 
имовине или дела имовине по основу чијег преноса није постојала обавеза 
обрачунавања ПДВ ако у року од три године након извршеног преноса престану 
услови за неопорезивање који су били испуњени у моменту преноса имовине 
или дела имовине. 

Такође, у циљу спречавања евентуалних злоупотреба и истовремено 
обезбеђивања унапређења контроле ПДВ од стране Пореске управе, предлажу 
се измене које се односе на обавезу сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и 
његовог достављања уз пореску пријаву. 

Поред тога, предлажу се измене које имају за циљ одређена 
прецизирања овог закона. Наиме, с обзиром на то да издаци за исхрану и 
превоз запослених, односно других радно ангажованих лица за долазак на 
посао, односно одлазак с посла, треба да имају исто пореско оптерећење 
независно од тога да ли је послодавац исхрану и превоз обезбедио у новцу или 
у добрима, односно услугама, у циљу отклањања евентуалних нејасноћа 
предлаже се прецизно уређивање да обвезник ПДВ по том основу нема право 
на одбитак претходног пореза, али нема ни обавезу да обрачуна ПДВ при 
испоруци добара и услуга за ове намене, као и прецизно уређивање издатака 
за репрезентацију за сврху примене Закона. 

У циљу постизања што веће доследности у примени овог закона, са што 

мање тумачења, предлажу се прецизирања и других појединих законских 

решења, као и правно-техничка усаглашавања овог закона. Реч је, пре свега, о 

изменама које се односе на измену пореске основице и исправку одбитка 

претходног пореза, дефиницију укупног промета за сврху одређивања малог 

пореског обвезника, одређивање пореског периода, рефакцију ПДВ страном 

обвезнику и др.  
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● Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења овог 
закона 

 
Нису разматране могућности да се циљ који овај општи акт треба да 

постигне оствари и без његовог доношења, имајући у виду да је реч о измени 
закона којим се уређује опорезивање потрошње ПДВ, а који се, сагласно 
одредби члана 15. став 1. 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 и 142/14), 
уводи законом, па се из тог разлога и измене овог закона могу вршити само 
законом.  

 
● Зашто је доношење овог закона најбољи начин за решавање 

проблема 
 

 Доношење закона је најбољи начин за решавање проблема, из разлога 
што се ради о законској материји, коју је једино могуће мењати одговарајућим 
изменама закона.  

Поред тога, уређивањем порескоправне материје законом даје се 
допринос правној сигурности и уједно обезбеђује транспарентност у вођењу 
пореске политике. Наиме, закон је општи правни акт који се објављује и који 
ствара једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој 
порескоправној ситуацији, чиме се постиже транспарентност у његовој примени. 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

 
Уз члан 1. 
Предлаже се да се добром, у смислу овог закона, сматра и енергија за 

хлађење. 
 
Уз члан 2. 
Како код преноса имовине или дела имовине у случају примене члана 6. 

став 1. тачка 1) овог закона не постоји обавеза обрачунавања ПДВ ако су 
испуњени следећи услови: да је стицалац имовине порески обвезник или да је 
тим преносом постао порески обвезник и да је продужио да обавља делатност 
коју је обављао преносилац, потребно је уредити поступање стицаоца у случају 
престанка тих услова након извршеног преноса имовине или дела имовине. С 
тим у вези, предлаже се да у овом случају стицалац имовине или дела имовине 
обрачуна ПДВ на начин на који би преносилац имовине или дела имовине имао 
обавезу обрачунавања ПДВ да при преносу имовине или дела имовине нису 
били испуњени прописани услови, ако су у року од три године престали услови 
под којима је пренос био неопорезив. Обавеза обрачунавања ПДВ не односи се 
на добра и услуге за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза у 
складу са овим законом. 

 
Уз члан 3. 
Предлаже се измена назива дела III, из разлога усклађивања са 

садржином овог дела. 
 
Уз члан 4. 
Предлаже се да се пореским обвезником сматра и страно лице, тј. лице 

које на територији Републике нема седиште, односно пребивалиште. 
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Уз члан 5. 
Основни разлог за измену овог члана је дефинисање страног лица као 

пореског обвезника, и с тим у вези уређивање института пореског пуномоћника. 
Наиме, предлаже се прецизно уређивање када ће за опорезиви промет добара 
и услуга који страно лице врши у Републици порески дужник бити то страно 
лице (преко пореског пуномоћника), а када прималац добара или услуга, 
односно обвезник ПДВ који у име и за рачун страног лица наплаћује накнаду за 
промет добара или услуга који је извршило страно лице у Републици лицима 
која нису обвезници ПДВ (са изузетком лица из члана 9. став 1. овог закона). У 
циљу једноставнијег и адекватнијег опорезивања промета у грађевинској 
делатности предлаже се прописивање да је за сваки промет из ове области који 
врши обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ, односно лицу из члана 9. став 1. 
овог закона, порески дужник прималац добара или услуга, а не само у случају 
када испоручилац има статус извођача радова, а прималац статус инвеститора, 
у складу са законом којим се уређују планирање и изградња. Предложено 
решење смањиће неликвидност привредних субјеката који послују у овој 
области. У циљу адекватне имплементације решења из ЕУ која се односе на 
испоруку електричне енергије и природног гаса преко преносне, транспортне и 
дистрибутивне мреже, предлаже се прописивање да је у случају испоруке ових 
добара порески дужник прималац тих добара ако их набавља за даљу продају. 
Предлаже се прописивање да је прималац порески дужник за промет 
хипотековане непокретности код реализације хипотеке, предмета заложног 
права код реализације уговора о залози, односно добара и услуга над којима се 
спроводи извршење у извршном поступку, из разлога што у наведеним 
поступцима често изостаје издавање рачуна са обрачунатим ПДВ од стране 
лица које врши промет, а самим тим и до немогућности остваривања права на 
одбитак претходног пореза примаоца. Поред тога, предлаже се да се пореским 
дужником сматра стицалац имовине или дела имовине ако после извршеног 
преноса престану услови из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона. 

 
Уз члан 6.  
Из разлога увођења страног лица као пореског обвезника, неопходно је 

уредити институт пореског пуномоћника искључиво за сврху примене прописа 
којима се уређује ПДВ. С тим у вези, предлаже се да је страно лице које врши 
промет добара и услуга у Републици дужно да одреди пореског пуномоћника, 
осим ако у Републици искључиво врши промет услуга за које се сматра да су 
пружене електронским путем и промет услуга превоза путника аутобусима за 
које се као основица за обрачунавање ПДВ утврђује просечна накнада превоза 
за сваки појединачни превоз, у складу са овим законом. Предлаже се да 
порески пуномоћник страног лица може бити физичко лице, укључујући и 
предузетника, или правно лице које има пребивалиште, односно седиште у 
Републици, које је евидентирани обвезник ПДВ најмање 12 месеци пре 
подношења захтева за одобрење пореског пуномоћства, које на дан 
подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по 
основу обављања делатности које утврђује Пореска управа и којем је надлежни 
порески орган, на основу поднетог захтева за одобрење пореског пуномоћства 
уз који је приложена прописана документација (у даљем тексту: захтев за 
пореско пуномоћство), одобрио пореско пуномоћство, при чему порески 
пуномоћник страног лица не може бити стална пословна јединица тог страног 
лица. 

Предлаже се да порески пуномоћник страног лица у име и за рачун тог 
страног лица обавља све послове у вези са испуњавањем обавеза и 
остваривањем права које страно лице у складу са овим законом има као 
обвезник ПДВ (подношење евиденционе пријаве, обрачунавање ПДВ, 
издавање рачуна, подношење пореских пријава, плаћање ПДВ и друго), као и 
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да солидарно одговара за све обавезе страног лица као обвезника ПДВ, 
укључујући и обавезе по основу брисања из евиденције за ПДВ, а нарочито за 
плаћање ПДВ, казни и камата у вези са дугом по основу ПДВ. 

Поред тога, предлаже се у којим случајевима надлежни порески орган 
неће издати одобрење за пореско пуномоћство, односно у којим ће пореско 
пуномоћство укинути, правне последице престанка пореског пуномоћства, као и 
овлашћење министру за доношење акта за извршавање овог члана. 

 
Уз члан 7. 
Предлаже се да се местом промета електричне енергије, природног гаса 

и енергије за грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко преносне, 
транспортне и дистрибутивне мреже, при чему су предметна добра набављена 
ради даље продаје, сматра место у којем прималац има седиште или сталну 
пословну јединицу којима се добра испоручују, а у случају крајње потрошње да 
се местом промета сматра место њиховог пријема. 

 
Уз члан 8. 
Предлаже се да се местом промета услуга уступања информација о 

пословним поступцима и искуству, као и омогућавања приступа мрежи 
природног гаса, мрежи за пренос електричне енергије и мрежи за грејање, 
односно хлађење, транспорта и дистрибуције путем тих мрежа и других услуга 
које су непосредно повезане са тим услугама, укључујући и услуге омогућавања 
учешћа на организованом тржишту електричне енергије, одређује према месту 
примаоца предметних услуга. 

 
Уз члан 9. 
Предлаже се да се временом промета електричне енергије, природног 

гаса и енергије за грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко 
преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, при чему су предметна добра 
набављена ради даље продаје, сматра дан када је извршен пренос права 
располагања на добрима примаоцу, а у случају крајње потрошње дан када је 
очитано стање примљене воде, електричне енергије, природног гаса и енергије 
за грејање, односно хлађење, у циљу обрачуна потрошње. 

 
Уз члан 10. 
Предлаже се да пореска обавеза код услуга преноса, уступања и 

давања на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, 
заштитних знакова и других права интелектуалне својине настаје даном када се 
најраније изврши једна од следећих радњи: промет, наплата ако је извршена 
пре промета и издавање рачуна. Такође, предлаже се изједначавање настанка 
пореске обавезе за све пореске обвезнике, односно пореске дужнике. 

 
Уз члан 11. 
Предлаже се дефинисање субвенција за сврху утврђивања пореске 

основице, као и овлашћење министру да ближе уреди начин утврђивања 
пореске основице. 

 
Уз члан 12. 
Предлаже се прецизирање поступања обвезника ПДВ у случају 

повећања, односно смањења пореске основице, као и овлашћење министру да 
ближе уреди начин измене пореске основице. 
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Уз члан 13. 
Предлаже се да се услуге смештаја у свим угоститељским објектима и 

све услуге превоза путника и њиховог пртљага (осим оних за које је прописано 
пореско ослобођење) опорезују по посебној стопи ПДВ. 

 
Уз члан 14. 
Предлаже се прецизирање одређених услуга за које је прописано 

пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, и то услуга 
превоза и других услуга које су повезане са извозом, транзитом и привременим 
увозом добара. 

 
Уз члан 15. 
Предлаже се прописивање пореског ослобођења за промет услуга по 

основу којих обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног пореза, као и 
дефинисање лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити у 
смислу овог закона. 

 
Уз члан 16. 
Предлаже се прецизирање одредбе која се односи на пореско 

ослобођење за увоз добара на основу уговора о донацији, односно као 
хуманитарна помоћ, прописивање пореског ослобођења за увоз електричне 
енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење, чија се 
испорука врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, с обзиром 
на то да је на друкчији начин уређен институт пореског дужника по основу 
промета тих добара, као и усклађивање са Царинским законом. 

 
Уз члан 17. 
Предлаже се прецизно уређивање услова за остваривање права на 

одбитак претходног пореза обвезника ПДВ који је порески дужник за промет 
који је извршило друго лице. 
 

Уз члан 18. 
Имајући у виду да обвезник ПДВ нема право на одбитак претходног 

пореза по основу набавке путничких аутомобила, мотоцикала, јахти, чамаца и 
ваздухоплова, објеката за смештај тих добара, као и добара и услуга повезаних 
са коришћењем наведених превозних средстава, предлаже се проширивање 
изузимања од права на одбитак претходног пореза за набавку добара и услуга 
повезаних са коришћењем објеката за смештај тих превозних средстава. 

У циљу усаглашавања са прописима Европске уније предлаже се 
укидање ускраћивања од права на одбитак претходног пореза по основу 
набавке добара која служе обављању делатности обвезника ПДВ са правом на 
одбитак претходног пореза, и то: електричних апарата за домаћинство, 
телевизијских и радио пријемника, уметничких дела ликовне и примењене 
уметности и других украсних предмета, који се користе за опремање 
административних просторија. 

С обзиром на то да издаци за исхрану и превоз запослених, односно 
других радно ангажованих лица за долазак на посао, односно одлазак с посла, 
треба да имају исто пореско оптерећење независно од тога да ли је послодавац 
исхрану и превоз обезбедио у новцу или у добрима, односно услугама, у циљу 
отклањања евентуалних нејасноћа предлаже се прецизно уређивање да 
обвезник ПДВ по том основу нема право на одбитак претходног пореза, али 
нема ни обавезу да обрачуна ПДВ при испоруци добара и услуга за ове намене 
(предложено у оквиру измена члана 25. овог закона). 

У циљу отклањања недоумица у примени и различитог поступања по 
питању  који се издаци сматрају издацима за репрезентацију за сврху примене 
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овог закона, предлаже се прецизно уређивање ових издатака у смислу да се 
тим издацима сматрају издаци за угоститељске услуге, поклони, осим поклона 
мање вредности, издаци за одмор, спорт, разоноду и други издаци учињени у 
корист пословних партнера, потенцијалних пословних партнера, представника 
пословних партнера и других физичких лица, а да за то не постоји правна 
обавеза пореског обвезника.  

 
Уз члан 19. 
Предлаже се усаглашавање са изменама које се односе на измену 

пореске основице, као и овлашћење министру да ближе уреди начин исправке 
одбитка претходног пореза код измене основице. 

 
Уз члан 20. 
Предлаже се изједначавање права пореских обвезника по питању 

исправке одбитка претходног пореза на основу одлуке пореског органа. Наиме, 
исправку одбитка претходног пореза по овом основу, пре свега, треба 
омогућити и обвезницима ПДВ који су порески дужници као примаоци добара и 
услуга за промет који им је извршен. 

 
Уз члан 21. 
Предлаже се прецизније уређивање случајева у којима не постоји 

обавеза исправке одбитка претходног пореза.  
 
Уз члан 22. 
Предлаже се прецизније дефинисање укупног промета за сврху 

одређивања малог пореског обвезника. 
 
Уз члан 23. 
Предлаже се да се у случају када би износ ПДВ обрачунат у складу са 

правилима о опорезивању разлике за промет добара чији је пренос права 
својине предмет опорезивања у складу са законом којим се уређују порези на 
имовину, био мањи од износа пореза који би за тај промет био обрачунат у 
складу са тим законом, на тај промет не плаћа ПДВ. 

 
Уз члан 24. 
Предлаже се техничко усаглашавање текста. 
 
Уз члан 25. 
Предлаже се прописивање обавезе сачињавања прегледа обрачуна ПДВ 

у циљу унапређења контроле ПДВ. 
 
Уз члан 26. 
Предлаже се да се у случају када обвезник ПДВ - испоручилац добара, 

односно пружалац услуга није порески дужник за промет који је извршио, не 
захтева његова сагласност са ПДВ исказаним у рачуну који је за тај промет 
издао прималац добара, односно услуга. 

 
Уз члан 27.  
Предлаже се да се преглед обрачуна ПДВ сачињава за сваки порески 

период. 
 
Уз члан 28. 
Предлаже се прецизније уређивање пореског периода и промене 

пореског периода. 
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Уз члан 29. 
Предлаже се прописивање јединственог рока за достављање пореских 

пријава за све пореске обвезнике. 
 
Уз члан 30. 
Предлаже се да се преглед обрачуна ПДВ подноси уз сваку пореску 

пријаву, као и да се у случају неподношења прегледа обрачуна ПДВ сматра да 
пореска пријава није поднета. 

 
Уз члан 31. 
Предлаже се прецизирање периода за достављање обавештења 

Пореској управи о лицима која нису обвезници ПДВ, а која су обвезницима ПДВ 
извршила промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане 
са тим добрима, односно промет пољопривредних и шумских производа и 
пољопривредних услуга, као и прописивање обавезе за достављање податка о 
износу извршеног промета тих добара и услуга. 

 
Уз члан 32. 
Предлаже се прописивање да рок за повраћај ПДВ обвезницима који 

нису у прописаном року поднели пореску пријаву не буде краћи од рока за 
повраћај ПДВ обвезницима који су пореску пријаву благовремено поднели. 

 
Уз члан 33. 
Предлаже се прецизније уређивање услова за рефакцију ПДВ страном 

обвезнику. 
 
Уз члан 34. 
Предлаже се да се за опорезиви промет добара и услуга који се врши 

након почетка примене овог закона, а за који је пре почетка примене овог 
закона наплаћена, односно плаћена накнада или део накнаде, пореским 
дужником за тај промет сматра обвезник ПДВ у складу са Законом о порезу на 
додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон и 142/14). 
 
 Уз члан 35. 
 Предлаже се примена одредаба овог закона ако су након ступања на 
снагу овог закона престали услови под којима се код преноса имовине или дела 
имовине сматрало да промет добара и услуга није извршен у складу са чланом 
6. став 1. тачка 1) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, 
бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон и 
142/14). 

 
Уз члан 36. 

 Предлаже се да од дана почетка примене овог закона пореским 
пуномоћјима датим лицима из члана 10. став 1. тачка 2) Закона о порезу на 
додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон и 142/14) престане правно дејство. 

 
Уз члан 37. 
Предлаже се да ће се одредбе овог закона које садрже овлашћења за 

доношење подзаконских аката примењивати од дана ступања на снагу овог 
закона, а одредбе које се односе на подношење захтева и издавање одобрења 
за пореско пуномоћство од 1. октобра 2015. године. 
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 Уз члан 38. 
 Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а да ће се 
примењивати од 15. октобра 2015. године, осим одредаба члана 29. овог закона 
које ће се примењивати од 1. јануара 2016. године и одредаба чл. 25, 27. став 1. 
и 30. овог закона које ће се примењивати од 1. јануара 2017. године (одредбе 
које се односе обавезу подношење прегледа обрачуна ПДВ).  
 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету 

Републике Србије.  
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

 Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са 
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, брoj 
20/12 – пречишћен текст), имајући у виду да је неопходно обезбедити даље 
усклађивање овог закона са прописима Европске уније. Наиме, како је 5. и 6. 
марта 2015. године у Бриселу одржан Билатерални скрининг за поглавље 16 – 
Порези, потребно је у што краћем року приступити отклањању појединих 
решења која су у супротности са прописима Европске уније. 

 
VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН  

СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА 
 

Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, с обзиром да је 
неопходно у што краћем року створити услове за евидентирање у систем ПДВ 
страних лица која на територији Републике врше промет добара и услуга, и с 
тим у вези правила која се односе на институт пореског пуномоћника за сврху 
ПДВ, а све у циљу обезбеђивања довољно времена за несметан рад и 
пореских обвезника и органа и организација чије се функционисање финансира 
из буџета Републике Србије, а што представља нарочито оправдане разлоге за 
ступање на снагу овог закона раније од осмог дана од дана објављивања, у 
складу са одредбом члана 196. став 4. Устава Републике Србије. 
 

VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у овом закону 

 
Овај закон ће имати утицаја на: 
- буџет Републике из разлога проширивања обухвата пореских 
обвезника; 
- сва страна лица, тј. лица која на територији Републике немају седиште, 

односно пребивалиште, а која врше промет добара и услуга у Републици тако 
што ће им се обезбедити да, преко пореског пуномоћника, остваре сва права и 
испуне све обавезе које имају обвезници са седиштем, односно пребивалиштем 
у Републици; 

- обвезнике ПДВ који врше промет добара и услуга из области 
грађевинарства другим обвезницима ПДВ, односно Републици, републичком и 
покрајинском органу, органу локалне самоуправе и правном лицу основаном у 
циљу обављања послова државне управе и локалне самоуправе, независно од 
тога да ли обвезници ПДВ који врше предметни промет имају статус извођача 
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радова, односно да ли примаоци добара и услуга имају статус инвеститора у 
складу са законом којим се уређују планирање и изградња; 

- на обвезнике ПДВ који врше промет услуга смештаја у угоститељским 
објектима, као што су: хостели, пансиони, преноћишта, сеоска туристичка 
домаћинства, ловачке виле и др, из разлога изједначавања пореске стопе ПДВ 
којом се опорезује промет услуга смештаја у тим објектима са пореском стопом 
ПДВ којом се опорезује промет услуга смештаја у хотелима, мотелима, 
одмаралиштима, домовима и камповима; 

- на обвезнике ПДВ који врше превоз путника и њиховог пртљага на 
територији Републике у међумесном и међународном саобраћају, из разлога 
изједначавања пореске стопе ПДВ којом се опорезује промет услуга превоза 
путника у градском и приградском саобраћају са пореском стопом ПДВ којом се 
опорезује промет услуга превоза путника у међумесном и међународном 
саобраћају; 

- на физичка лица којима се пружају услуге смештаја у угоститељским 
објектима, као што су: хостели, пансиони, преноћишта, сеоска туристичка 
домаћинства, ловачке виле и други угоститељски објекти и услуге превоза 
путника и њиховог пртљага на територији Републике у међумесном и 
међународном саобраћају, а које се, према важећим законским решењима, 
опорезују по општој стопи ПДВ. 

 
2. Какве трошкове ће примена овог закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим правним лицима) 
 
Примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове 

грађанима и привреди.  
 
3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити 
 

С обзиром да примена овог закона не би требало да створи додатне 
трошкове, није потребно посебно образлагати да ли су позитивне последице 
доношења закона такве да оправдавају трошкове које ће он створити. 

 
4. Да ли се овим законом подржава стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција 
 

Овај закон може да утиче на стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и на тржишну конкуренцију у области пружања услуга смештаја у 
угоститељским објектима и области превоза путника у друмском саобраћају. 

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

овом закону 
 
Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним органима. 

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

остварило оно што се доношењем овог закона намерава 
 

Министарство финансија је надлежно за спровођење овог закона, за 
његову уједначену примену на територији Републике, као и за давање 
мишљења у вези његове примене.  

 
Посебно истичемо, да ће се периодичним публиковањем Билтена 

службених објашњења и стручних мишљења за примену финансијских прописа, 
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као и на други погодан начин, додатно обезбедити транспарентност, 
информисаност и доступност информацијама, како би се и на овај начин 
допринело остваривању циљева постављених доношењем овог закона.  

 
VIII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 4. 

Промет добара, у смислу овог закона, је пренос права располагања на 
телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу које тим добрима може 
располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено. 

Добрима се сматрају и вода, електрична енергија, гас и топлотна 
енергија ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ, ОДНОСНО ХЛАЂЕЊЕ. 

Прометом добара, у смислу овог закона, сматра се и: 
1) пренос права располагања на добрима уз накнаду на основу прописа 

или другог акта државног органа, органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе; 

2) предаја добара на основу уговора о продаји са одложеним плаћањем 
којим је уговорено да се право располагања преноси најкасније отплатом 
последње рате; 

2а) предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу, 
закљученог на одређени период, за покретне или непокретне ствари, када 
ниједна од уговорних страна не може раскинути уговор ако се стране 
придржавају уговорних обавеза; 

3) пренос добара од стране власника комисионару и од стране 
комисионара примаоцу; 

4) испорука добара по уговору на основу којег се плаћа провизија при 
продаји; 

5) пренос добара од стране власника консигнатеру и од консигнатера 
примаоцу добара; 

6) испорука добара произведених или састављених по налогу 
наручиоца, од материјала испоручиоца, ако се не ради само о додацима или 
другим споредним материјалима; 

7) пренос права располагања на грађевинским објектима или економски 
дељивим целинама у оквиру тих објеката; 

7а) пренос власничког удела на грађевинским објектима или економски 
дељивим целинама у оквиру тих објеката; 

8) размена добара за друга добра или услуге. 
Са прометом добара уз накнаду изједначава се: 
1) узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника за 

личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица; 
2) сваки други промет добара без накнаде; 
3) исказани расход (кало, растур, квар и лом) изнад количине утврђене 

актом који доноси Влада Републике Србије. 
Узимање добара, односно сваки други промет добара из става 4. овог 

члана сматра се прометом добара уз накнаду под условом да се ПДВ 
обрачунат у претходној фази промета на та добра или њихове саставне делове 
може одбити у потпуности или сразмерно, независно од тога да ли је остварено 
право на одбитак претходног пореза. 

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

Споредном испоруком добара из става 6. овог члана не сматра се 
пренос права располагања на грађевинском објекту или економски дељивој 
целини у оквиру грађевинског објекта која се сматра непокретношћу у смислу 
закона којим се уређује промет непокретности. 
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Код преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као 
улог, испорука сваког добра у имовини која се преноси сматра се посебним 
прометом. 
Код испоруке у низу једног истог добра, код које први испоручилац преноси 
право располагања непосредно последњем примаоцу добра, свака испорука 
добра у низу сматра се посебном испоруком. 

Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар) 
ближе уређује критеријуме на основу којих се одређује када се предаја добара 
на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара из става 
3. тачка 2а) овог члана, као и шта се сматра узимањем добара која су део 
пословне имовине пореског обвезника и сваким другим прометом без накнаде 
из става 4. овог члана. 

 
Члан 6. 

Сматра се да промет добара и услуга, у смислу овог закона, није 
извршен код: 

1) преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као 
улог, ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане порески 
обвезник и ако продужи да обавља исту делатност; 

2) замене добара у гарантном року; 
3) бесплатног давања пословних узорака у уобичајеним количинама за 

ту намену купцима или потенцијалним купцима, односно трећим лицима за 
потребе анализе на основу акта надлежног органа; 

4) давања рекламног материјала и других поклона мање вредности, ако 
се дају повремено различитим лицима. 

Делом имовине из става 1. тачка 1) овог члана сматра се целина којом 
се омогућава самостално обављање делатности стицаоца дела имовине. 

Код преноса целокупне или дела имовине из става 1. тачка 1) овог члана 
сматра се да стицалац ступа на место преносиоца. 

ПРЕНОСИЛАЦ ИМОВИНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) 
ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА СТИЦАОЦУ ДОСТАВИ СВЕ ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ 
ОДНОСЕ НА ДОБРА И УСЛУГЕ КОЈИ ЧИНЕ ИМОВИНУ ИЛИ ДЕО ИМОВИНЕ 
ЧИЈИ ЈЕ ПРЕНОС ИЗВРШЕН.  

АКО У РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗВРШЕНОГ ПРЕНОСА 
ИМОВИНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ 
ЧЛАНА ПРЕСТАНУ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА, СТИЦАЛАЦ 
ИМОВИНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ДОБРА И 
УСЛУГЕ КОЈЕ ЈЕ СТЕКАО ТИМ ПРЕНОСОМ, А КОЈА НА ДАН ПРЕСТАНКА 
УСЛОВА ЧИНЕ ЊЕГОВУ ИМОВИНУ, НА НАЧИН НА КОЈИ БИ ПРЕНОСИЛАЦ 
ИМОВИНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ ИМАО ОБАВЕЗУ ОБРАЧУНАВАЊА ПДВ ДА 
ПРИ ПРЕНОСУ ИМОВИНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ НИСУ БИЛИ ИСПУЊЕНИ 
УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА. 

 ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, ОБАВЕЗА ОБРАЧУНАВАЊА 
ПДВ НЕ ОДНОСИ СЕ НА ОПРЕМУ И ОБЈЕКТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ 
ОБАВЕЗА ИСПРАВКЕ ОДБИТКА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ.   

Министар ближе уређује поступак замене добара у гарантном року, шта 
се сматра преносом целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као 
улог, из става 1. тачка 1), као и шта се сматра уобичајеним количинама 
пословних узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање 
вредности из става 1. тач. 3) и 4) овог члана. 
 

III. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК И ПОРЕСКИ ДУЖНИК 
III. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК, ПОРЕСКИ ДУЖНИК И ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИК 



- 23 - 

 
Члан 8. 

Порески обвезник (у даљем тексту: обвезник) је лице, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ЛИЦЕ КОЈЕ У РЕПУБЛИЦИ НЕМА СЕДИШТЕ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕ (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СТРАНО ЛИЦЕ), које самостално обавља промет добара и 
услуга, у оквиру обављања делатности. 

Делатност из става 1. овог члана је трајна активност произвођача, 
трговца или пружаоца услуга у циљу остваривања прихода, укључујући и 
делатности експлоатације природних богатстава, пољопривреде, шумарства и 
самосталних занимања. 

Сматра се да обвезник обавља делатност и када је врши у оквиру 
пословне јединице. 

АКО СТРАНО ЛИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ ИМА СТАЛНУ ПОСЛОВНУ 
ЈЕДИНИЦУ, ТО СТРАНО ЛИЦЕ ОБВЕЗНИК ЈЕ ЗА ПРОМЕТ КОЈИ НЕ ВРШИ 
ЊЕГОВА СТАЛНА ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА. 

Обвезник је лице у чије име и за чији рачун се врши испорука добара или 
пружање услуга. 

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

 
Члан 10. 

Порески дужник, у смислу овог закона, је: 
1) обвезник из члана 8. и члана 9. став 2. овог закона КОЈИ ВРШИ 

ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА, ОСИМ КАДА ОБАВЕЗУ ПЛАЋАЊА 
ПДВ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЧЛАНОМ ИМА ДРУГО ЛИЦЕ; 

2) порески пуномоћник кога одреди страно лице које у Републици нема 
седиште ни сталну пословну јединицу, односно пребивалиште, а које обавља 
промет добара и услуга у Републици; 

3) прималац добара и услуга, ако страно лице из тачке 2) овог става не 
одреди НИЈЕ ОДРЕДИЛО пореског пуномоћника; 

4) лице које у рачуну или другом документу који служи као рачун (у 
даљем тексту: рачун) искаже ПДВ, а није обвезник ПДВ или није извршило 
промет добара и услуга; 

5) лице које увози добро. 
Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, порески дужник је: 
1) прималац добара или услуга, обвезник ПДВ, за промет секундарних 

сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, извршен од 
стране другог обвезника ПДВ; 

2) прималац добара, обвезник ПДВ, за промет грађевинских објеката и 
економски дељивих целина у оквиру тих објеката, укључујући и власничке 
уделе на тим добрима, извршен од стране другог обвезника ПДВ, у случају када 
је уговором на основу којег се врши промет тих добара предвиђено да ће се на 
тај промет обрачунати ПДВ у складу са овим законом; 

3) прималац добара или услуга из области грађевинарства, обвезник 
ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. овог закона, за промет извршен од 
стране обвезника ПДВ, ако је прималац добара или услуга инвеститор и ако је 
испоручилац добара или услуга извођач радова, у складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња. 

3) ПРИМАЛАЦ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
ОБВЕЗНИК ПДВ, ОДНОСНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ЗА 
ПРОМЕТ ИЗВРШЕН ОД СТРАНЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ; 

4) ПРИМАЛАЦ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА КОЈИ СЕ 
ИСПОРУЧУЈУ ПРЕКО ПРЕНОСНЕ, ТРАНСПОРТНЕ И ДИСТРИБУТИВНЕ 
МРЕЖЕ, ОБВЕЗНИК ПДВ КОЈИ ЈЕ ОВА ДОБРА НАБАВИО РАДИ ДАЉЕ 
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ПРОДАЈЕ, ЗА ПРОМЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА 
ИЗВРШЕН ОД СТРАНЕ ДРУГОГ ОБВЕЗНИКА ПДВ; 

5) ПРИМАЛАЦ ДОБАРА И УСЛУГА, ОБВЕЗНИК ПДВ, ЗА ПРОМЕТ 
ИЗВРШЕН ОД СТРАНЕ ДРУГОГ ОБВЕЗНИКА ПДВ, И ТО КОД ПРОМЕТА: 

(1) ХИПОТЕКОВАНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ХИПОТЕКЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ХИПОТЕКА; 

(2) ПРЕДМЕТА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА КОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О 
ЗАЛОЗИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАЛОЖНО ПРАВО НА 
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА; 

(3) ДОБАРА И УСЛУГА НАД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗВРШЕЊЕ У 
ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 

6) СТИЦАЛАЦ ИМОВИНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕНОС 
ИЗВРШЕН У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 6. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА, 
ПОСЛЕ ЧИЈЕГ ПРЕНОСА СУ ПРЕСТАЛИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 1. 
ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА. 

Ако је порески дужник из става 1. тач. 2) и 3) овог члана и обвезник, 
дужан је да испуни обавезе које су овим законом прописане за обвезника, осим 
издавања рачуна. 

Министар ближе уређује шта се сматра секундарним сировинама и 
услугама из става 2. тачка 1) овог члана. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА, КАДА СТРАНО ЛИЦЕ 
ВРШИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ ЛИЦУ КОЈЕ НИЈЕ 
ОБВЕЗНИК ПДВ, ОСИМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, А 
НАКНАДУ ЗА ТАЈ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА У ИМЕ И ЗА РАЧУН СТРАНОГ 
ЛИЦА НАПЛАЋУЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ, ПОРЕСКИ ДУЖНИК ЗА ТАЈ ПРОМЕТ ЈЕ 
ОБВЕЗНИК ПДВ КОЈИ НАПЛАЋУЈЕ НАКНАДУ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ ШТА СЕ СМАТРА СЕКУНДАРНИМ 
СИРОВИНАМА, УСЛУГАМА КОЈЕ СУ НЕПОСРЕДНО ПОВЕЗАНЕ СА 
СЕКУНДАРНИМ СИРОВИНАМА И ДОБРИМА И УСЛУГАМА ИЗ ОБЛАСТИ 
ГРАЂЕВИНАРСТВА ИЗ СТАВА 2. ТАЧ. 1) И 3) ОВОГ ЧЛАНА. 
 

ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИК 
 

ЧЛАН 10А 
СТРАНО ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА У 

РЕПУБЛИЦИ ДУЖНО ЈЕ ДА ОДРЕДИ ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋНИКА. 
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СТРАНО ЛИЦЕ НИЈЕ ДУЖНО 

ДА ОДРЕДИ ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋНИКА АКО У РЕПУБЛИЦИ ИСКЉУЧИВО 
ВРШИ ПРОМЕТ УСЛУГА ЗА КОЈЕ СЕ СМАТРА ДА СУ ПРУЖЕНЕ 
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ И ПРОМЕТ УСЛУГА ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
АУТОБУСИМА ЗА КОЈЕ СЕ КАО ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ПДВ 
УТВРЂУЈЕ ПРОСЕЧНА НАКНАДА ПРЕВОЗА ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ 
ПРЕВОЗ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

СТРАНО ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА ОДРЕДИ САМО 
ЈЕДНОГ ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋНИКА. 

ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИК СТРАНОГ ЛИЦА МОЖЕ БИТИ ФИЗИЧКО 
ЛИЦЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕДУЗЕТНИКА, ОДНОСНО ПРАВНО ЛИЦЕ, КОЈЕ 
ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ, ОДНОСНО СЕДИШТЕ У РЕПУБЛИЦИ, КОЈЕ ЈЕ 
ЕВИДЕНТИРАНИ ОБВЕЗНИК ПДВ НАЈМАЊЕ 12 МЕСЕЦИ ПРЕ ПОДНОШЕЊА 
ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋСТВА, КОЈЕ НА ДАН 
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НЕМА ДОСПЕЛЕ, А НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА 
ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ПО ОСНОВУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ УТВРЂУЈЕ 
ПОРЕСКА УПРАВА И КОЈЕМ ЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН, НА ОСНОВУ 
ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋСТВА УЗ КОЈИ 
ЈЕ ПРИЛОЖЕНА ПРОПИСАНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАХТЕВ 



- 25 - 

ЗА ПОРЕСКО ПУНОМОЋСТВО), РЕШЕЊЕМ ОДОБРИО ПОРЕСКО 
ПУНОМОЋСТВО. 

ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИК СТРАНОГ ЛИЦА НЕ МОЖЕ БИТИ СТАЛНА 
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ТОГ СТРАНОГ ЛИЦА. 

ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИК СТРАНОГ ЛИЦА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ТОГ 
СТРАНОГ ЛИЦА ОБАВЉА СВЕ ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊАВАЊЕМ 
ОБАВЕЗА И ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА КОЈЕ СТРАНО ЛИЦЕ У СКЛАДУ СА 
ОВИМ ЗАКОНОМ ИМА КАО ОБВЕЗНИК ПДВ (ПОДНОШЕЊЕ ЕВИДЕНЦИОНЕ 
ПРИЈАВЕ, ОБРАЧУНАВАЊЕ ПДВ, ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА, ПОДНОШЕЊЕ 
ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА, ПЛАЋАЊЕ ПДВ И ДРУГО). 

НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН НЕЋЕ ИЗДАТИ ОДОБРЕЊЕ ЗА 
ПОРЕСКО ПУНОМОЋСТВО ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНО ЗА 
ПОРЕСКО КРИВИЧНО ДЕЛО.  

НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН УКИНУЋЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОРЕСКО 
ПУНОМОЋСТВО ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНО ЗА ПОРЕСКО 
КРИВИЧНО ДЕЛО.  

У СЛУЧАЈУ УКИДАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ПОРЕСКО ПУНОМОЋСТВО ИЗ 
СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋСТВА 
ПО ДРУГОМ ОСНОВУ, НАСТУПАЈУ СВЕ ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ БРИСАЊА ИЗ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА ПДВ У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, ОСИМ АКО СТРАНО ЛИЦЕ 
У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА УКИДАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ПОРЕСКО 
ПУНОМОЋСТВО, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋСТВА ПО 
ДРУГОМ ОСНОВУ, НЕ ОДРЕДИ ДРУГОГ ПУНОМОЋНИКА И У ИСТОМ РОКУ 
ТАЈ ПУНОМОЋНИК НЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОРЕСКО ПУНОМОЋСТВО 
НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ. 

АКО НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН НЕ ОДОБРИ ПОРЕСКО 
ПУНОМОЋСТВО ПУНОМОЋНИКУ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА, НАСТУПАЈУ 
СВЕ ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ИЗ ТОГ СТАВА.  

У СЛУЧАЈУ ОПОЗИВА, ОДНОСНО ОТКАЗА ПУНОМОЋЈА, ПОРЕСКО 
ПУНОМОЋСТВО ПРЕСТАЈЕ ДАНОМ КАДА ЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН 
ПРИМИО ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПОЗИВУ, ОДНОСНО ОТКАЗУ ПУНОМОЋЈА, 
УПУЋЕНОГ ОД СТРАНЕ ЛИЦА ЧИЈЕ ЈЕ ПУНОМОЋСТВО ПРЕСТАЛО 
ОПОЗИВОМ, ОДНОСНО ОТКАЗОМ. 

ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИК СТРАНОГ ЛИЦА СОЛИДАРНО ОДГОВАРА ЗА 
СВЕ ОБАВЕЗЕ СТРАНОГ ЛИЦА КАО ОБВЕЗНИКА ПДВ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ БРИСАЊА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА ПДВ, А НАРОЧИТО ЗА 
ПЛАЋАЊЕ ПДВ, КАЗНИ И КАМАТА У ВЕЗИ СА ДУГОМ ПО ОСНОВУ ПДВ. 

АКТ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОВОГ ЧЛАНА ДОНЕЋЕ МИНИСТАР. 
 

Члан 11. 
Место промета добара је место: 
1) у којем се добро налази у тренутку слања или превоза до примаоца 

или, по његовом налогу, до трећег лица, ако добро шаље или превози 
испоручилац, прималац или треће лице, по његовом налогу; 

2) уградње или монтаже добра, ако се оно уграђује или монтира од 
стране испоручиоца или, по његовом налогу, од стране трећег лица; 

3) у којем се добро налази у тренутку испоруке, ако се добро испоручује 
без отпреме, односно превоза; 

4) пријема воде, електричне енергије, гаса и топлотне енергије; 
4) У КОЈЕМ ПРИМАЛАЦ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ПРИРОДНОГ ГАСА И 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ОДНОСНО ХЛАЂЕЊЕ, ЧИЈА СЕ ИСПОРУКА ВРШИ 
ПРЕКО ПРЕНОСНЕ, ТРАНСПОРТНЕ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ, А КОЈИ ЈЕ 
ОВА ДОБРА НАБАВИО РАДИ ДАЉЕ ПРОДАЈЕ, ИМА СЕДИШТЕ ИЛИ СТАЛНУ 
ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ КОЈИМА СЕ ДОБРА ИСПОРУЧУЈУ;  
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5) ПРИЈЕМА ВОДЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ПРИРОДНОГ ГАСА И 
ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ОДНОСНО ХЛАЂЕЊЕ, ЗА КРАЈЊУ ПОТРОШЊУ.     

У случају промета добара у оквиру комисионих или консигнационих 
послова, место промета добара од стране комисионара или консигнатера 
одређује се, у складу са ставом 1. овог члана, и за испоруку комисионару или 
консигнатеру. 

 
Члан 12. 

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

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

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

1) у којем се налази непокретност, ако се ради о промету услуге која је 
непосредно повезана са том непокретношћу, укључујући делатност 
посредовања и процене у вези непокретности, као и пројектовање, припрему и 
извођење грађевинских радова и надзор над њима; 

2) где се обавља превоз, а ако се превоз обавља и у Републици и у 
иностранству (у даљем тексту: међународни транспорт), одредбе овог закона 
примењују се само на део превоза извршен у Републици; 

3) где је услуга стварно пружена, ако се ради о: 
(1) услугама из области културе, уметности, спорта, науке и образовања, 

забавно - естрадним и сличним услугама, укључујући услуге организатора 
приредби, као и са њима повезане услуге; 

(2) споредним услугама у области транспорта, као што су утовар, 
истовар, претовар и сличне услуге; 

(3) услугама процене покретних ствари; 
(4) радовима на покретним стварима; 
4) у којем прималац услуге обавља делатност или има пословну 

јединицу за коју се пружа услуга, односно место у којем прималац услуге има 
седиште или пребивалиште, ако се ради о услугама: 

(1) изнајмљивања покретних ствари, осим превозних средстава на 
основу rent a car уговора; 

(2) пружања телекомуникационих услуга; 
(3) преузимања обавезе да се у потпуности или делимично одустане од 

вршења неке делатности или коришћења неког права; 
(4) у области економске пропаганде; 
(5) преноса, уступања и давања на коришћење ауторских права, права 

на патенте, лиценце, заштитних знакова и других права интелектуалне својине; 
(6) банкарског, финансијског пословања и пословања у области 

осигурања и реосигурања, осим изнајмљивања сефова; 
(7) саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга; 
(8) обраде података и уступања информација, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНИМ ПОСТУПЦИМА И ИСКУСТВУ, као и давања 
информација телефоном или на други начин; 

(9) стављања на располагање особља; 
 (9а) клиничког испитивања лекова и медицинских средстава; 
(9б) одобравања приступа мрежи природног гаса и мрежи за пренос 

електричне енергије; 
(9Б) ОМОГУЋАВАЊА ПРИСТУПА МРЕЖИ ПРИРОДНОГ ГАСА, МРЕЖИ 

ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И МРЕЖИ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ОДНОСНО 
ХЛАЂЕЊЕ, ТРАНСПОРТА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ПУТЕМ ТИХ МРЕЖА, КАО И 
ДРУГИХ УСЛУГА КОЈЕ СУ НЕПОСРЕДНО ПОВЕЗАНЕ СА ТИМ УСЛУГАМА, 
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УКЉУЧУЈУЋИ И УСЛУГЕ ОМОГУЋАВАЊА УЧЕШЋА НА ОРГАНИЗОВАНОМ 
ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ; 

(10) пруженим електронским путем, као и радио-телевизијским услугама; 
(11) посредовања приликом пружања услуга из подтач. (1) - (10) ове 

тачке. 
Место промета услуга посредовања, осим услуга посредовања из става 

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

Министар ближе уређује шта се сматра услугама пруженим 
електронским путем из става 3. тачка 4) подтачка (10) овог члана. 

 
Члан 14. 

Промет добара настаје даном: 
1) отпочињања слања или превоза добара примаоцу или трећем лицу, 

по његовом налогу, ако добра шаље или превози испоручилац, прималац или 
треће лице, по њиховом налогу; 

2) преузимања добара од стране примаоца у случају уградње или 
монтаже добара од стране испоручиоца или, по његовом налогу, трећег лица; 

3) преноса права располагања на добрима примаоцу, ако се добро 
испоручује без отпреме, односно превоза; 

4) очитавања стања примљене воде, електричне енергије, гаса и 
топлотне енергије које врши испоручилац, у циљу обрачуна потрошње. 

4) ПРЕНОСА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ, 
ПРИРОДНОМ ГАСУ И ЕНЕРГИЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ОДНОСНО ХЛАЂЕЊЕ, ЧИЈА 
СЕ ИСПОРУКА ВРШИ ПРЕКО ПРЕНОСНЕ, ТРАНСПОРТНЕ И 
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ, ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 11. СТАВ 1. ТАЧКА 4) ОВОГ 
ЗАКОНА; 

5) ОЧИТАВАЊА СТАЊА ПРИМЉЕНЕ ВОДЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, 
ПРИРОДНОГ ГАСА И ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ОДНОСНО ХЛАЂЕЊЕ, У 
ЦИЉУ ОБРАЧУНА ПОТРОШЊЕ. 

У комисионим или консигнационим пословима, време испоруке добара 
од стране комисионара или консигнатера одређује се, у складу са ставом 1. 
овог члана и за испоруку комисионару или консигнатеру. 

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

одређених делова економски дељиве испоруке посебно уговорена накнада. 
 

Члан 16. 
Пореска обавеза настаје даном када се најраније изврши једна од 

следећих радњи: 
1) промет добара и услуга; 
2) наплата, односно плаћање ако је накнада или део накнаде наплаћен, 

односно плаћен у новцу пре промета добара и услуга; 
2A) ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА КОД УСЛУГА ИЗ ЧЛАНА 5. СТАВ 3. ТАЧКА 1) 

ОВОГ ЗАКОНА; 
3) настанак обавезе плаћања царинског дуга, код увоза добара, а ако те 

обавеза нема, даном у којем би настала обавеза плаћања тог дуга. 
Изузетно од става 1. тач. 1) и 2) овог члана, пореска обавеза за пореског 

дужника из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) овог закона настаје даном када се 
изврши промет добара и услуга. 

 
Члан 17. 

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

СУБВЕНЦИЈАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ НОВЧАНА 
СРЕДСТВА КОЈА ЧИНЕ НАКНАДУ, ОДНОСНО ДЕО НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕТ 
ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА, ОСИМ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ПОДСТИЦАЈА 
У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА ОДРЕЂЕНЕ ПОЛИТИКЕ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ. 

У основицу се урачунавају и: 
1) акцизе, царина и друге увозне дажбине, као и остали јавни приходи, 

осим ПДВ; 
2) сви споредни трошкови које обвезник зарачунава примаоцу добара и 

услуга. 
Основица не садржи: 
1) попусте и друга умањења цене, који се примаоцу добара или услуга 

одобравају у моменту вршења промета добара или услуга; 
2) износе које обвезник наплаћује у име и за рачун другог, ако тај износ 

преноси лицу у чије име и за чији рачун је извршио наплату. 
Ако се накнада или део накнаде не остварују у новцу, већ у облику 

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

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

МИНИСТАР БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕСКЕ 
ОСНОВИЦЕ. 

 
Члан 21.  

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

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

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

Ако је испорука добара и услуга извршена обвезнику који нема право на 
одбитак претходног ПДВ, односно лицу које није обвезник ПДВ, измену из става 
3. овог члана обвезник може да изврши ако поседује документ о смањењу 
накнаде за извршени промет добара и услуга тим лицима. 

Обвезник може да измени основицу за износ накнаде који није наплаћен 
само на основу правноснажне одлуке суда о закљученом стечајном поступку, 
односно на основу овереног преписа записника о судском поравнању.  

Ако обвезник који је изменио основицу у складу са ставом 5. овог члана 
прими накнаду или део накнаде за испоручена добра и услуге у вези са којима 
је дозвољена измена основице, дужан је да на примљени износ накнаде 
обрачуна ПДВ.  

Измена основице из ст. 1 - 5. овог члана врши се у пореском периоду у 
којем је наступила измена. 

Ако је накнада за промет добара и услуга изражена у страној валути, 
повећање, односно смањење вредности динара у односу на страну валуту, не 
доводи до измене пореске основице, под условом да је при утврђивању 
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основице и обрачунатог ПДВ и наплати накнаде примењена иста врста курса 
динара исте банке. 

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

МИНИСТАР БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН ИЗМЕНЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ. 
 

Члан 23. 
Општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга или увоз добара 

износи 20%. 
По посебној стопи ПДВ од 10% опорезује се промет добара и услуга или 

увоз добара, и то: 
1) хлеба и других пекарских производа, млека и млечних производа, 

брашна, шећера, јестивог уља од сунцокрета, кукуруза, уљане репице, соје и 
маслине, јестиве масноће животињског и биљног порекла и меда; 

1а) брисана („Службени гласник РС”, број 93/12) 
2) свежег, расхлађеног и смрзнутог воћа, поврћа, меса, укључујући и 

изнутрице и друге кланичне производе, рибе и јаја; 
2а) житарица, сунцокрета, соје, шећерне репе и уљане репице; 
3) лекова, укључујући и лекове за употребу у ветерини; 
4) ортотичких и протетичких средстава, као и медицинских средстава - 

производа који се хируршки уграђују у организам; 
5) материјала за дијализу; 
6) ђубрива, средстава за заштиту биља, семена за репродукцију, садног 

материјала, компоста са мицелијумом, комплетне крмне смеше за исхрану 
стоке и живе стоке; 

7) уџбеника и наставних средстава; 
7а) брисана („Службени гласник РС”, број 108/13) 
8) дневних новина; 
9) монографских и серијских публикација; 
10) огревног дрвета; 
11) услуга смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и 

камповима УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА ЗА СМЕШТАЈ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТУРИЗАМ; 

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

12а) брисана („Службени гласник РСˮ, број 93/12) 
13) природног гаса; 
13а) топлотне енергије за потребе грејања; 
14) пренос права располагања на стамбеним објектима, економски 

дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим 
добрима; 

15) услуге које претходе испоруци воде за пиће водоводном мрежом, као 
и воде за пиће, осим флаширане; 

16) пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода; 
17) управљање комуналним отпадом; 
18) одржавање чистоће на површинама јавне намене; 
19) одржавање јавних зелених површина и приобаља; 
20) превоз путника у градском и приградском саобраћају И ЊИХОВОГ 

ПРАТЕЋЕГ ПРТЉАГА; 
21) управљање гробљима и погребне услуге. 
Министар ближе уређује шта се, у смислу овог закона, сматра добрима и 

услугама из става 2. тач. 1), 2), 2а), 4)-11) и 15)-21) овог члана. 
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Пореска ослобођења за промет добара и услуга са правом на одбитак 
претходног пореза 

 
Члан 24. 

ПДВ се не плаћа на: 
1) превозне и остале услуге, које су повезане са увозом добара, ако је 

вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. овог закона; 
2) промет добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу, 

шаље или отпрема у иностранство; 
3) промет добара која инострани прималац или треће лице, по његовом 

налогу, шаље или отпрема у иностранство; 
4) промет добара која инострани прималац отпрема у пртљагу који носи 

са собом у иностранство, ако: 
(1) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по испоруци 

тих добара; 
(2) је укупна вредност испоручених добара већа од 150 EUR, у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, укључујући ПДВ; 
5) унос добара у слободну зону, превозне и друге услуге корисницима 

слободних зона које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара и 
услуга у слободној зони, за које би обвезник - корисник слободне зоне имао 
право на одбитак претходног пореза када би та добра или услуге набављао за 
потребе обављања делатности ван слободне зоне; 

6) промет добара која су у поступку царинског складиштења; 
6а) отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на 

ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на 
којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у 
складу са царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске 
продавнице), као и на испоруку добара из слободних царинских продавница; 

7) услуге радова на покретним добрима набављеним од стране 
иностраног примаоца услуге у Републици, или која су увезена ради 
оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке 
или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по 
њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство; 

8) превозне и остале услуге које су у непосредној вези са извозом, 
транзитом или привременим увозом добара, осим услуга које су ослобођене од 
ПДВ без права на порески одбитак у складу са овим законом; 

9) услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају, с тим што 
за нерезидентно ваздухопловно предузеће пореско ослобођење важи само у 
случају узајамности; 

10) испоруке летилица, сервисирање, поправке, одржавање, 
чартерисање и изнајмљивање летилица, које се претежно користе уз накнаду у 
међународном ваздушном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке 
и одржавање добара намењених опремању тих летилица; 

11) промет добара и услуга намењених непосредним потребама 
летилица из тачке 10) овог става; 

12) услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају, 
с тим што за нерезидентно предузеће које врши међународни превоз лица 
бродовима у речном саобраћају, пореско ослобођење важи само у случају 
узајамности; 

13) испоруке бродова, сервисирање, поправке, одржавање и 
изнајмљивање бродова, који се претежно користе уз накнаду у међународном 
речном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање 
добара намењених опремању тих бродова; 

14) промет добара и услуга намењених непосредним потребама бродова 
из тачке 13) овог става; 
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15) испоруке злата Народној банци Србије; 
16) добра и услуге намењене за: 
(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава; 
(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено 

међународним уговором; 
(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних 

представништава, укључујући и чланове њихових породица; 
(4) личне потребе страног особља међународних организација, 

укључујући чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним 
уговором; 

16а) промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о 
донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно 
Републиком, ако је тим уговором предвиђено да се из добијених новчаних 
средстава неће плаћати трошкови пореза, у делу који се финансира добијеним 
новчаним средствима осим ако ратификованим међународним уговором није 
друкчије предвиђено; 

16б) промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о 
кредиту, односно зајму, закљученим између државне заједнице Србија и Црна 
Гора, односно Републике и међународне финансијске организације, односно 
друге државе, као и између треће стране и међународне финансијске 
организације, односно друге државе у којем се Република Србија појављује као 
гарант, односно контрагарант, у делу који се финансира добијеним новчаним 
средствима, ако је тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних 
средстава неће плаћати трошкови пореза; 

16в) промет добара и услуга који се врши на основу међународних 
уговора, ако је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење, осим 
међународних уговора из тач. 16а) и 16б) овог става 

17) услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из тач. 
1) - 16) овог става. 

Пореско ослобођење из става 1. овог члана примењује се и ако је 
накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета. 

Пореско ослобођење из става 1. тачка 3) овог члана не односи се на 
промет добара која инострани прималац сам превезе ради опремања или 
снабдевања спортских чамаца, спортских авиона и осталих превозних 
средстава за приватне потребе. 

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

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

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

члана прописује министар. 
 

Пореска ослобођења за промет добара и услуга без права на одбитак 
претходног пореза 
 

Члан 25. 
ПДВ се не плаћа у промету новца и капитала, и то код: 
1) пословања и посредовања у пословању законским средствима 

плаћања, осим папирног и кованог новца који се не користи као законско 
средство плаћања или има нумизматичку вредност; 
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2) пословања и посредовања у пословању акцијама, уделима у 
друштвима и удружењима, обвезницама и другим хартијама од вредности, осим 
пословања које се односи на чување и управљање хартијама од вредности; 

3) кредитних послова, укључујући посредовање, као и новчаних 
позајмица; 

3а) брисана („Службени гласник РСˮ, број 93/12) 
4) преузимања обавеза, гаранција и других средстава обезбеђења, 

укључујући посредовање; 
5) пословања и посредовања у пословању депозитима, текућим и жиро 

рачунима, налозима за плаћање, као и платним прометом и дознакама; 
6) пословања и посредовања у пословању новчаним потраживањима, 

чековима, меницама и другим сличним хартијама од вредности, осим наплате 
потраживања за друга лица; 

7) пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима у 
складу са прописима којима се уређују инвестициони фондови; 

8) пословања друштава за управљање добровољним пензијским 
фондовима у складу са прописима којима се уређују добровољни пензијски 
фондови и пензијски планови. 

ПДВ се не плаћа и на промет: 
1) услуга осигурања и реосигурања, укључујући пратеће услуге 

посредника и агента (заступника) у осигурању; 
2) земљишта (пољопривредног, шумског, грађевинског, изграђеног или 

неизграђеног), као и на давање у закуп тог земљишта; 
3) објеката, осим првог преноса права располагања на новоизграђеним 

грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих 
објеката и првог преноса власничког удела на новоизграђеним грађевинским 
објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и 
промета објеката и власничких удела на објектима И ЕКОНОМСКИ ДЕЉИВИХ 
ЦЕЛИНА У ОКВИРУ ТИХ ОБЈЕКАТА, УКЉУЧУЈУЋИ И ВЛАСНИЧКЕ УДЕЛЕ НА 
ТИМ ДОБРИМА, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих 
добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет 
обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности 
одбити као претходни порез; 

3а) добара за која ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈЕ при набавци обвезник 
није имао право на одбитак претходног пореза; 

3б) добара за која је у претходној фази промета постојала обавеза 
плаћања пореза у складу са законом којим се уређују порези на имовину; 

4) услуга закупа станова, ако се користе за стамбене потребе; 
5) удела, хартија од вредности, поштанских вредносница, таксених и 

других важећих вредносница по њиховој утиснутој вредности у Републици, осим 
власничких удела из члана 4. овог закона; 

6) поштанских услуга од стране јавног предузећа, као и са њима 
повезаних испорука добара; 

7) услуга које пружају здравствене установе у складу са прописима који 
регулишу здравствену заштиту, укључујући и смештај, негу и исхрану болесника 
у тим установама, осим апотека и апотекарских установа; 

8) услуга које пружају лекари, стоматолози или друга лица у складу са 
прописима који регулишу здравствену заштиту; 

9) услуга и испоруке зубне протетике у оквиру делатности зубног 
техничара, као и испорука зубне протетике од стране стоматолога; 

10) људских органа, ткива, телесних течности и ћелија, крви и мајчиног 
млека; 

11) услуга социјалног старања и заштите, дечје заштите и заштите 
младих, услуга установа социјалне заштите, као и са њима непосредно 
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повезаног промета добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање 
тих делатности; 

12) услуга смештаја и исхране ученика и студената у школским и 
студентским домовима или сличним установама, као и са њима непосредно 
повезан промет добара и услуга; 

13) услуга образовања (предшколско, основно, средње, више и високо) и 
професионалне преквалификације, као и са њима непосредно повезаног 
промета добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих 
делатности, ако се ове делатности обављају у складу са прописима који уређују 
ту област; 

14) услуга из области културе и са њима непосредно повезаног промета 
добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању 
добити, а која су регистрована за ту делатност; 

15) услуга из области науке и са њима непосредно повезаног промета 
добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању 
добити, а која су регистрована за ту делатност; 

16) услуга верског карактера од стране регистрованих цркава и верских 
заједница и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга; 

17) услуга јавног радиодифузног сервиса, осим услуга комерцијалног 
карактера; 

18) услуга приређивања игара на срећу; 
19) услуга из области спорта и физичког васпитања лицима која се баве 

спортом и физичким васпитањем, од стране лица чија делатност није усмерена 
ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност. 

Ако је обвезник ПДВ при набавци добара могао да оствари право на 
одбитак дела претходног пореза у складу са чланом 30. овог закона, не 
примењује се пореско ослобођење из става 2. тачка 3а) овог члана. 

ЛИЦЕМ ЧИЈА ДЕЛАТНОСТ НИЈЕ УСМЕРЕНА КА ОСТВАРИВАЊУ 
ДОБИТИ, У СМИСЛУ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, СМАТРА СЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ 
ОСНОВАНО ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИКЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЛИ 
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК РЕПУБЛИКА, 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 
ПОТПУНОСТИ ИЛИ У ВЕЋИНСКOМ ДЕЛУ.  

Министар ближе уређује шта се сматра добрима, односно услугама из 
става 2. тач. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) и 18) овог члана. 

 
Члан 26. 

ПДВ се не плаћа на увоз добара: 
1) чији промет је у складу са чланом 24. став 1. тач. 5), 10), 11) и 13)-16в) 

и чланом 25. став 1. тач. 1) и 2) и став 2. тач. 5) и 10) овог закона ослобођен 
ПДВ; 

1а) која се увозе на основу уговора о донацији, односно као хуманитарна 
помоћ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ДОНАЦИЈЕ, ОДНОСНО 
ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ; 

1б) која су извезена, а која се у Републику враћају непродата или зато 
што не одговарају обавезама које проистичу из уговора, односно пословног 
односа на основу којег су била извезена; 

1в) која се, у оквиру царинског поступка, уносе у слободне царинске 
продавнице; 

1г) по основу замене у гарантном року; 
1Д) ЧИЈА СЕ ИСПОРУКА ВРШИ ПРЕКО ПРЕНОСНЕ, ТРАНСПОРТНЕ И 

ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ, И ТО: ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ПРИРОДНОГ 
ГАСА И ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ОДНОСНО ХЛАЂЕЊЕ;  
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2) која се, у оквиру царинског поступка, привремено увозе и поново 
извозе, као и стављају у царински поступак активног оплемењивања са 
системом одлагања; 

3) која се, у оквиру царинског поступка, привремено извозе и у 
непромењеном стању поново увозе; 

4) за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак прераде под 
царинском контролом; 

5) у оквиру царинског поступка, над транзитом робе; 
6) за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак царинског 

складиштења; 
7) за која је у складу са чланом 216. и чланом 217. став 1. тачка 6) 

Царинског закона („Службени гласник РСˮ, број 18/10 БР. 18/10, 111/12 И 29/15) 
прописано ослобођење од царине, осим на увоз моторних возила. 

 
Члан 28. 

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

1) који је опорезив ПДВ; 
2) за који у складу са чланом 24. овог закона постоји ослобођење од 

плаћања ПДВ; 
3) који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право 

на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици. 
Право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако 

поседује: 
1) рачун издат од стране другог обвезника у промету о износу 

претходног пореза, у складу са овим законом; 
2) документ о извршеном увозу добара у којем је исказан претходни 

порез ПДВ и документ којим се потврђује да је исказани ПДВ плаћен приликом 
увоза. 

У пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана 
обвезник може да одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то: 

1) обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга, који је или ће 
му бити извршен од стране другог обвезника у промету; 

2) ПДВ који је плаћен приликом увоза добара. 
Право на одбитак претходног пореза настаје даном испуњења услова из 

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

из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) овог закона, под условом да је на накнаду за 
примљена добра и услуге обрачунао ПДВ у складу са овим законом и да 
примљена добра и услуге користи за промет добара и услуга из става 1. овог 
члана, као и порески дужник из члана 10. став 2. овог закона, под условом да 
поседује рачун претходног учесника у промету у складу са овим законом, да је 
по основу авансног плаћања, односно на накнаду за добра и услуге обрачунао 
ПДВ у складу са овим законом и да ће та добра и услуге користити за промет 
добара и услуга из става 1. овог члана. 

ПРАВО НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА МОЖЕ ДА ОСТВАРИ И 
ПОРЕСКИ ДУЖНИК: 

1) ИЗ ЧЛАНА 10. СТАВ 1. ТАЧКА 3) И СТАВ 2. ТАЧКА 5) ОВОГ ЗАКОНА, 
ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ ОБРАЧУНАО ПДВ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ДА 
ПРИМЉЕНА ДОБРА И УСЛУГЕ КОРИСТИ ЗА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА; 
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2) ИЗ ЧЛАНА 10. СТАВ 2. ТАЧ. 1) - 4) И ТАЧКА 6) ОВОГ ЗАКОНА, ПОД 
УСЛОВОМ ДА ПОСЕДУЈЕ РАЧУН ПРЕТХОДНОГ УЧЕСНИКА У ПРОМЕТУ У 
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ДА ЈЕ ОБРАЧУНАО ПДВ У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ И ДА ЋЕ ТА ДОБРА И УСЛУГЕ КОРИСТИТИ ЗА ПРОМЕТ ДОБАРА И 
УСЛУГА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

Обвезник може да оствари право на одбитак претходног пореза у року 
од пет година од истека године у којој је стекао ово право. 

 
Члан 29. 

Обвезник нема право на одбитак претходног пореза по основу: 
1) набавке, производње и увоза путничких аутомобила, мотоцикала, 

јахти, чамаца и ваздухоплова, објеката за смештај тих добара, резервних 
делова, горива и потрошног материјала за њихове потребе, као и 
изнајмљивања, одржавања, поправки и других услуга, које су повезане са 
коришћењем ових превозних средстава, КАО И ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СУ 
ПОВЕЗАНИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ТИХ ДОБАРА; 

2) издатака за репрезентацију обвезника; 
3) набавке или увоза тепиха, електричних апарата за домаћинство, 

телевизијских и радио пријемника, уметничких дела ликовне и примењене 
уметности и других украсних предмета, који се користе за опремање 
административних просторија. 

3) ИЗДАТАКА ЗА ИСХРАНУ И ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ, ОДНОСНО 
ДРУГИХ РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА ДОЛАЗАК НА ПОСАО, ОДНОСНО 
ОДЛАЗАК С ПОСЛА. 

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, обвезник има право на одбитак 
претходног пореза ако превозна средства и друга добра користи искључиво за 
обављање делатности: 

1) промета и изнајмљивања наведених превозних средстава и других 
добара; 

2) превоза лица и добара или обуку возача за управљање наведеним 
превозним средствима. 

ИЗДАЦИМА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА 
СМАТРАЈУ СЕ ИЗДАЦИ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ, ПОКЛОНИ, ОСИМ 
ПОКЛОНА МАЊЕ ВРЕДНОСТИ, ИЗДАЦИ ЗА ОДМОР, СПОРТ, РАЗОНОДУ И 
ДРУГИ ИЗДАЦИ УЧИЊЕНИ У КОРИСТ ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА, 
ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА, ПРЕДСТАВНИКА ПОСЛОВНИХ 
ПАРТНЕРА И ДРУГИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, А ДА ЗА ТО НЕ ПОСТОЈИ ПРАВНА 
ОБАВЕЗА.  

 
Члан 31. 

Ако дође до измене основице опорезивог промета добара и услуга, 
обвезник коме је извршен промет добара и услуга дужан је да, у складу са том 
изменом, исправи одбитак претходног пореза који је по том основу остварио.  

АКО СЕ ОСНОВИЦА ЗА ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА: 
1) СМАЊИ, ОБВЕЗНИК КОМЕ ЈЕ ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ДОБАРА И 

УСЛУГА ДУЖАН ЈЕ ДА, У СКЛАДУ СА ТОМ ИЗМЕНОМ, ИСПРАВИ ОДБИТАК 
ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ ПО ТОМ ОСНОВУ ОСТВАРИО; 

2) ПОВЕЋА, ОБВЕЗНИК КОМЕ ЈЕ ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ДОБАРА И 
УСЛУГА МОЖЕ ДА, У СКЛАДУ СА ТОМ ИЗМЕНОМ, ИСПРАВИ ОДБИТАК 
ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ ПО ТОМ ОСНОВУ ОСТВАРИО. 

Исправка одбитка претходног пореза из става 1. овог члана односи се и 
на примаоца добара или услуга из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) ТАЧКА 3) и став 
2. овог закона.  
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Исправка одбитка претходног пореза из става 1. овог члана врши се и на 
основу овереног преписа записника о судском поравнању, у складу са чланом 
21. ст. 3. и 5. овог закона. 

Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у 
којем је измењена основица. 
 МИНИСТАР БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН ИСПРАВКЕ ОДБИТКА 
ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА КОД ИЗМЕНЕ ОСНОВИЦЕ. 
 

Члан 31а 
Ако је порески орган у поступку контроле решењем утврдио пореску 

обавезу по основу ПДВ за извршени промет добара и услуга, обвезник ПДВ који 
је примио добра и услуге може да исправи одбитак претходног пореза ако је 
износ ПДВ обрачунат од стране пореског органа платио обвезнику ПДВ који му 
је извршио промет добара и услуга. 

Ако се решење из става 1. овог члана поништи, измени или укине у делу 
којим је утврђена обавеза по основу ПДВ, обвезник ПДВ који је извршио промет 
добара и услуга дужан је да о томе писмено обавести примаоца добара и 
услуга. 

На основу писменог обавештења из става 2. овог члана прималац 
добара и услуга дужан је да изврши исправку одбитка претходног пореза. 

АКО ЈЕ ПОРЕСКИ ОРГАН У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ РЕШЕЊЕМ 
УТВРДИО ОБАВЕЗУ ПО ОСНОВУ ПДВ ЗА ИЗВРШЕНИ ПРОМЕТ ДОБАРА И 
УСЛУГА ОБВЕЗНИКУ ПДВ – ПОРЕСКОМ ДУЖНИКУ ИЗ ЧЛАНА 10. СТАВ 1. 
ТАЧКА 3), ОДНОСНО СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, ТАЈ ОБВЕЗНИК ПДВ МОЖЕ ДА 
ИСПРАВИ ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА АКО ЈЕ ПЛАТИО ИЗНОС ПДВ 
УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА. 

АКО СЕ РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ПОНИШТИ, ИЗМЕНИ ИЛИ 
УКИНЕ У ДЕЛУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПДВ, ОБВЕЗНИК 
ПДВ ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВРШИ ИСПРАВКУ ОДБИТКА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА ПО 
ТОМ ОСНОВУ. 

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

Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у 
којем је наступила измена. 

 
 
 
 

Исправка одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење 
делатности 

 
Члан 32. 

Обвезник који је остварио право на одбитак претходног пореза по основу 
набавке опреме и објеката за вршење делатности, као и улагања у сопствене 
или туђе објекте, осим улагања која се односе на редовно одржавање објеката 
(у даљем тексту: улагања у објекте), дужан је да изврши исправку одбитка 
претходног пореза ако престане да испуњава услове за остваривање овог 
права, и то у року краћем од пет година од момента прве употребе за опрему, 
десет година од момента прве употребе за објекте, односно десет година од 
момента завршетка улагања у објекте. 

Исправка одбитка претходног пореза врши се за период који је једнак 
разлици између рокова из става 1. овог члана и периода у којем је обвезник 
испуњавао услове за остваривање права на одбитак претходног пореза. 
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Изузетно од става 1. овог члана, обвезник не врши исправку одбитка 
претходног пореза у случају промета опреме за вршење делатности, односно 
објеката за вршење делатности на који се обрачунава ПДВ, улагања у објекте 
за која наплаћује накнаду, као и у случају преноса имовине или дела имовине 
из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона. 

ОБВЕЗНИК НЕМА ОБАВЕЗУ ДА ИЗВРШИ ИСПРАВКУ ОДБИТКА 
ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА У СЛУЧАЈУ: 

1) ПРОМЕТА ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ СА 
ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА; 

2) УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈА 
НАПЛАЋУЈЕ НАКНАДУ;  

3) ПРЕНОСА ИМОВИНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 1. 
ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА. 

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

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

Стицалац имовине из става 4. СТАВА 3. ТАЧКА 3) овог члана врши 
исправку одбитка претходног пореза који је за објекте и опрему за вршење 
делатности, ОДНОСНО УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
остварио преносилац имовине ако престане да испуњава услове за 
остваривање права на одбитак претходног пореза. 

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

 
Члан 33. 

Малим обвезником, у смислу овог закона, сматра се лице које врши 
промет добара и услуга на територији Републике и/или у иностранству, а чији 
укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци није већи од 8.000.000 
динара, односно које при отпочињању обављања делатности процењује да у 
наредних 12 месеци неће остварити укупан промет већи од 8.000.000 динара. 

Мали обвезник не обрачунава ПДВ за извршен промет добара и услуга, 
нема право исказивања ПДВ у рачунима, нема право на одбитак претходног 
пореза и није дужан да води евиденцију прописану овим законом. 

Мали обвезник може да се определи за обавезу плаћања ПДВ 
подношењем евиденционе пријаве прописане у складу са овим законом 
надлежном пореском органу и у том случају стиче права и обавезу из става 2. 
овог члана, као и друга права и обавезе које обвезник ПДВ има по овом закону. 

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

По истеку рока из става 4. овог члана, обвезник може да поднесе захтев 
за престанак обавезе плаћања ПДВ надлежном пореском органу. 

Укупним прометом из става 1. овог члана сматра се промет добара и 
услуга из члана 28. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, осим промета опреме и 
објеката за вршење делатности И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈА НАПЛАЋУЈЕ НАКНАДУ (у даљем тексту: укупан 
промет). 

 
Члан 36. 

Обвезници који се баве прометом половних добара, укључујући половна 
моторна возила, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета, 
утврђују основицу као разлику између продајне и набавне цене добра (у даљем 
тексту: опорезивање разлике), уз одбитак ПДВ који је садржан у тој разлици. 
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Основица из става 1. овог члана примењује се ако код набавке добара 
њихов испоручилац није дуговао ПДВ или је користио опорезивање разлике из 
става 1. овог члана. 

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

Код промета добара из става 1. овог члана, обвезник не може 
исказивати ПДВ у рачунима или другим документима. 

Обвезник нема право на одбитак претходног пореза за добра и услуге 
који су у непосредној вези са добрима из става 1. овог члана. 

Половним добрима из става 1. овог члана не сматрају се секундарне 
сировине из члана 10. став 2. тачка 1) овог закона. 

АКО БИ ИЗНОС ПДВ ОБРАЧУНАТ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА СТ. 1 - 3. 
ОВОГ ЧЛАНА ЗА ПРОМЕТ ДОБАРА ЧИЈИ ЈЕ ПРЕНОС ПРАВА СВОЈИНЕ 
ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ 
ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ, БИО МАЊИ ОД ИЗНОСА ПОРЕЗА КОЈИ БИ ЗА ТАЈ 
ПРОМЕТ БИО ОБРАЧУНАТ У СКЛАДУ СА ТИМ ЗАКОНОМ, НА ТАЈ ПРОМЕТ НЕ 
ПЛАЋА СЕ ПДВ. 

Министар ближе уређује шта се сматра половним добрима, уметничким 
делом, колекционарским добром и антиквитетом из става 1. овог члана. 
 

Члан 36а 
Обвезник ПДВ чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 

месеци није већи од 50.000.000 динара и који је у том периоду непрекидно био 
евидентиран за обавезу плаћања ПДВ може да поднесе захтев надлежном 
пореском органу за одобравање плаћања пореске обавезе по наплаћеном 
потраживању за извршени промет добара и услуга (у даљем тексту: систем 
наплате), под условима да: 

1) је у претходних 12 месеци подносио пореске пријаве за ПДВ у 
прописаном року; 

2) у претходних 12 месеци нису престали услови за обрачунавање ПДВ 
по систему наплате, односно да обвезник ПДВ није престао да користи систем 
наплате на сопствени захтев. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се надлежном пореском органу 
који проверава испуњеност услова за систем наплате и издаје потврду о 
одобравању система наплате. 

Обвезник ПДВ примењује систем наплате од првог дана пореског 
периода који следи пореском периоду у којем је примио потврду из става 2. овог 
члана. 

Обвезник ПДВ коме је надлежни порески орган одобрио примену 
система наплате: 

1) обрачунава ПДВ за извршени промет добара и услуга, издаје рачун у 
складу са овим законом у којем исказује обрачунати ПДВ и наводи да за тај 
промет добара и услуга примењује систем наплате; 

2) пореску обавезу из тачке 1) овог става плаћа за порески период у 
којем је наплатио потраживање, односно део потраживања за извршени промет 
добара и услуга, у делу наплаћеног потраживања; 

3) има право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 28. ст. 1, 
2. и 4. овог закона, а под условом да је претходном учеснику у промету платио 
обавезу за промет добара и услуга, у делу плаћене обавезе, односно да је 
плаћен ПДВ при увозу добара. 

Изузетно од става 4. овог члана, систем наплате не примењује се код: 
1) промета добара из члана 4. став 3. тач. 7) и 7а) овог закона; 
2) преноса целокупне или дела имовине, осим преноса из члана 6. став 

1. тачка 1) овог закона; 
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3) промета добара и услуга за који је обвезник ПДВ порески дужник из 
члана 10. став 1. тач. 2) и 3) и став 2. ТАЧКА 3) И СТ. 2. И 3. овог закона; 

4) промета добара и услуга у складу са чл. 35. и 36. овог закона; 
5) промета добара и услуга који се врши повезаним лицима у складу са 

законом којим се уређује порез на добит правних лица. 
Ако обвезник ПДВ не наплати потраживање за промет добара и услуга у 

року од шест месеци од дана када је извршио промет, дужан је да пореску 
обавезу по основу тог промета плати за порески период у којем је истекао рок 
од шест месеци. 

Систем наплате престаје првог дана пореског периода који следи 
пореском периоду у којем: 

1) је обвезник ПДВ доставио изјаву надлежном пореском органу о 
престанку система наплате; 

2) су настале околности због којих се обвезнику ПДВ не би одобрио 
систем наплате од стране надлежног пореског органа при подношењу захтева 
за одобравање овог система. 

Надлежни порески орган издаје потврду о престанку система наплате из 
става 7. овог члана. 

Изузетно од става 7. овог члана, систем наплате престаје и у случају 
подношења захтева за брисање из евиденције за ПДВ даном престанка ПДВ 
активности. 

Код престанка система наплате, обвезник ПДВ је дужан да за последњи 
порески период, односно период у којем је престао са ПДВ активношћу, а у 
којем је примењивао систем наплате, плати и пореску обавезу за промет 
добара и услуга за који није наплатио потраживање и има право да ПДВ 
обрачунат од стране претходног учесника у промету којем није платио обавезу 
за промет добара и услуга одбије као претходни порез у складу са овим 
законом. 

Министар ближе уређује шта се сматра наплатом потраживања из става 
1. овог члана. 

 
Члан 37. 

Обвезник је дужан да: 
1) поднесе евиденциону пријаву; 
2) издаје рачуне о извршеном промету добара и услуга; 
3) води евиденцију И САЧИЊАВА ПРЕГЛЕДЕ ОБРАЧУНА ПДВ у складу 

са овим законом; 
4) обрачунава и плаћа ПДВ и подноси пореске пријаве; 
5) доставља обавештења пореском органу у складу са овим законом. 
 

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

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

1) обвезник - прималац добара и услуга има право да искаже ПДВ у 
рачуну; 

2) између обвезника који издаје и обвезника који прима документ о 
обрачуну постоји сагласност да обрачун промета добара и услуга изврши 
прималац добара и услуга; 

3) је документ о обрачуну достављен обвезнику који је испоручио добра 
или услугу; 

4) се обвезник који је испоручио добра и услуге писмено сагласио са 
исказаним ПДВ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА ТАЈ ОБВЕЗНИК НИЈЕ ПОРЕСКИ 
ДУЖНИК ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА И ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 
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Члан 46. 
Обвезник је дужан да, ради правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, 

води евиденцију која обезбеђује вршење контроле, КАО И ДА ЗА СВАКИ 
ПОРЕСКИ ПЕРИОД САЧИНИ ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ. 

Министар ближе уређује облик, садржину и начин вођења евиденције, 
КАО И ОБЛИК И САДРЖИНУ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ. 

 
Члан 48. 

Порески период за који се обрачунава ПДВ, предаје пореска пријава и 
плаћа ПДВ је календарски месец за обвезника који је у претходних 12 месеци 
остварио укупан промет већи од 50.000.000 динара или процењује да ће у 
наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 50.000.000 динара, као и 
за обвезника из члана 36а овог закона. 

Порески период за који се обрачунава ПДВ, предаје пореска пријава и 
плаћа ПДВ је календарско тромесечје за обвезника који је у претходних 12 
месеци остварио укупан промет мањи од 50.000.000 динара или процењује да 
ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет мањи од 50.000.000 динара, 
осим за обвезника из члана 36а овог закона. 

ЗА ОБВЕЗНИКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ ОСТВАРИ УКУПАН 
ПРОМЕТ У ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ МАЊИ ОД 50.000.000 ДИНАРА, 
ПОРЕСКИ ПЕРИОД ЈЕ КАЛЕНДАРСКО ТРОМЕСЕЧЈЕ ПОЧЕВ ОД МЕСЕЦА ПО 
ИСТЕКУ КАЛЕНДАРСКОГ ТРОМЕСЕЧЈА. 

За обвезника из става 2. овог члана који у календарском тромесечју 
оствари укупан промет У ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ већи од 50.000.000 
динара, порески период је календарски месец почев од месеца по истеку 
календарског тромесечја. 

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

Одобрени порески период из става 4. СТАВА 5. овог члана траје најмање 
12 месеци. 

За обвезнике који први пут започну ПДВ активност у текућој календарској 
години, независно од дана регистрације за обављање делатности када је реч о 
обвезнику који се региструје за обављање делатности, за текућу и наредну 
календарску годину порески период је календарски месец. 

За пореског дужника који није обвезник ПДВ, порески период је 
календарски месец. 
 

Члан 50. 
Обвезник за кога је порески период календарски месец подноси пореску 

пријаву надлежном пореском органу на прописаном обрасцу, у року од 15 дана 
по истеку пореског периода. 

Обвезник за кога је порески период календарско тромесечје подноси 
пореску пријаву надлежном пореском органу на прописаном обрасцу, у року 20 
дана по истеку пореског периода. 

Обвезник подноси пореску пријаву независно од тога да ли у пореском 
периоду има обавезу плаћања ПДВ. 

Пореску пријаву дужни су да поднесу и порески дужници који нису 
обвезници ПДВ у року од десет дана по истеку пореског периода у којем је 
настала пореска обавеза. 

Изузетно од ст. 1. и 2. СТАВА 1. овог члана, обвезник ПДВ који се брише 
из евиденције за ПДВ подноси пореску пријаву надлежном пореском органу на 
дан подношења захтева за брисање. 
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Пореска пријава из става 5. СТАВА 4. овог члана подноси се за период 
од дана почетка пореског периода у којем је поднет захтев за брисање до дана 
престанка обављања ПДВ активности. 
 

ЧЛАН 50А 
УЗ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ПОДНЕСЕ И 

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ. 
АКО ОБВЕЗНИК УЗ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ НЕ ПОДНЕСЕ И ПРЕГЛЕД 

ОБРАЧУНА ПДВ СМАТРА СЕ ДА ПОРЕСКА ПРИЈАВА НИЈЕ ПОДНЕТА. 
 

Члан 51а 
Обвезник је дужан да писмено обавести надлежни порески орган о 

изменама података из евиденционе пријаве који су од значаја за обрачунавање 
и плаћање ПДВ, најкасније у року од пет дана од дана настанка измене. 

Обвезник је дужан да уз пореску пријаву достави надлежном пореском 
органу обавештење о: 

1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са 
овим законом, а које му је у претходних 12 месеци у Републици извршило 
промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим 
добрима у износу већем од 1.000.000 динара; 

2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у 
складу са овим законом, а који му је у претходних 12 месеци извршио промет 
пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга у износу 
већем од 1.000.000 динара. 

ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ПОСЛЕДЊИ 
ПОРЕСКИ ПЕРИОД КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ, ОДНОСНО ПОСЛЕДЊИ 
ПОРЕСКИ ПЕРИОД ДОСТАВИ НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ 
ОБАВЕШТЕЊЕ О: 

1) ЛИЦУ КОЈЕ НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНО ЗА ОБАВЕЗУ ПЛАЋАЊА ПДВ У 
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, А КОЈЕ МУ ЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА ДО ИСТЕКА 
ПОСЛЕДЊЕГ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ, ОДНОСНО 
ПОСЛЕДЊЕГ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА У РЕПУБЛИЦИ ИЗВРШИЛО ПРОМЕТ 
СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА И УСЛУГА КОЈЕ СУ НЕПОСРЕДНО ПОВЕЗАНЕ 
СА ТИМ ДОБРИМА, КАО И ИЗНОСУ ТОГ ПРОМЕТА; 

2) ПОЉОПРИВРЕДНИКУ КОЈИ НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАН ЗА ОБАВЕЗУ 
ПЛАЋАЊА ПДВ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, А КОЈИ МУ ЈЕ ОД 1. 
ЈАНУАРА ДО ИСТЕКА ПОСЛЕДЊЕГ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА КАЛЕНДАРСКЕ 
ГОДИНЕ, ОДНОСНО ПОСЛЕДЊЕГ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА ИЗВРШИО ПРОМЕТ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
УСЛУГА, КАО И ИЗНОСУ ТОГ ПРОМЕТА. 

 
Обавештење из става 2. овог члана садржи најмање податке о називу, 

односно имену и презимену, као и адреси и ПИБ-у лица из става 2. тачка 1), 
односно пољопривредника из става 2. тачка 2) овог члана, КАО И ИЗНОСУ 
ИЗВРШЕНОГ ПРОМЕТА, БЕЗ ПРИПАДАЈУЋИХ ОБАВЕЗА. 

Обавештење из става 2. овог члана обвезник доставља уз пореску 
пријаву за порески период у којем му је лице из става 2. тачка 1), односно 
пољопривредник из става 2. тачка 2) овог члана извршио промет у износу 
већем од 1.000.000 динара. 

 
Члан 52. 

Ако је износ претходног пореза већи од износа пореске обавезе, 
обвезник има право на повраћај разлике. 

Ако се обвезник не определи за повраћај из става 1. овог члана, разлика 
се признаје као порески кредит. 
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Порески обвезник може да тражи повраћај неискоришћеног износа 
пореског кредита из става 2. овог члана подношењем захтева, најраније 
истеком рока за подношење пореске пријаве за текући порески период. 

Повраћај из ст. 1. и 3. овог члана врши се најкасније у року од 45 дана, 
односно у року од 15 дана за обвезнике који претежно врше промет добара у 
иностранство, по истеку рока за предају пореске пријаве АКО ЈЕ ПОРЕСКА 
ПРИЈАВА БЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТА, У РОКУ ОД 45 ДАНА, ОДНОСНО У 
РОКУ ОД 15 ДАНА ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ ПРЕТЕЖНО ВРШЕ ПРОМЕТ ДОБАРА 
У ИНОСТРАНСТВО ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ КОЈА НИЈЕ 
БЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТА, односно од дана подношења захтева из става 3. 
овог члана. 

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

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

 
Члан 53. 

 Рефакција ПДВ извршиће се страном обвезнику, на његов захтев, за 
промет покретних добара и пружене услуге у Републици, под условима да: 

1) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са овим 
законом, и да је рачун плаћен; 

2) је износ ПДВ за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200 
ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије; 

3) су испуњени услови под којима би обвезник ПДВ могао остварити 
право на одбитак претходног пореза за та добра и услуге у складу са овим 
законом; 

4) пружа само услуге превоза добара које су у складу са чланом 24. став 
1. тач. 1), 5) и 8) овог закона ослобођене пореза, односно врши само превоз 
путника који у складу са чланом 49. став 7. овог закона подлеже појединачном 
опорезивању превоза и не врши други промет у Републици. 

4) НЕ ВРШИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ, ОДНОСНО 
ДА ПРУЖА САМО УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ДОБАРА КОЈЕ СУ У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 24. СТАВ 1. ТАЧ. 1), 5) И 8) ОВОГ ЗАКОНА ОСЛОБОЂЕНЕ ПОРЕЗА 
ИЛИ ВРШИ САМО ПРЕВОЗ ПУТНИКА КОЈИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 49. СТАВ 
7. ОВОГ ЗАКОНА ПОДЛЕЖЕ ПОЈЕДИНАЧНОМ ОПОРЕЗИВАЊУ ПРЕВОЗА. 

Рефакција ПДВ у случајевима из става 1. овог члана врши се под 
условом узајамности. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

ЧЛАН 34. 
ЗА ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ ВРШИ НАКОН 

ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА, А ЗА КОЈИ ЈЕ ПРЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ 
ОВОГ ЗАКОНА НАПЛАЋЕНА, ОДНОСНО ПЛАЋЕНА НАКНАДА ИЛИ ДЕО 
НАКНАДЕ, ПОРЕСКИ ДУЖНИК ЗА ТАЈ ПРОМЕТ ОДРЕЂУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, 
БР. 84/04, 86/04 - ИСПРАВКА, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - ДР. ЗАКОН И 
142/14). 

 
ЧЛАН 35. 

 АКО СУ НАКОН СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЛИ 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ КОД ПРЕНОСА ИМОВИНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ 
СМАТРАЛО ДА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА НИЈЕ ИЗВРШЕН У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 6. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 



- 43 - 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 84/04, 86/04 - ИСПРАВКА, 61/05, 61/07, 93/12, 
108/13, 68/14 - ДР. ЗАКОН И 142/14), ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ОВОГ 
ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 36. 
 ОД ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА ПОРЕСКИМ 
ПУНОМОЋЈИМА ДАТИМ ЛИЦИМА ИЗ ЧЛАНА 10. СТАВ 1. ТАЧКА 2) ЗАКОНА О 
ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 84/04, 86/04 
- ИСПРАВКА, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - ДР. ЗАКОН И 142/14) 
ПРЕСТАЈЕ ПРАВНО ДЕЈСТВО. 
 

ЧЛАН 37. 
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ САДРЖЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД ДАНА 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОДНОШЕЊЕ 
ЗАХТЕВА И ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОРЕСКО ПУНОМОЋСТВО 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ. 

 
ЧЛАН 38. 

 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, А 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 15. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ, ОСИМ ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА 29. ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД 1. ЈАНУАРА 2016. 
ГОДИНЕ И ОДРЕДАБА ЧЛ. 25, 27. СТАВ 1. И 30. ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ ЋЕ СЕ 
ПРИМЕЊИВАТИ ОД 1. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ 

 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
 
Овлашћени предлагач: Влада  
Обрађивач:  Министарство финансија  
 
2. Назив прописа 
 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 
Draft Law on Amendments and Supplements to Law on Value Added Tax 
 
3. Усклађеност прописа с 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 с 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) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа 
 
- Наслов IV  - Слободан проток робе, Поглавље III – Опште одредбе, члан 37. 
Споразума; 
- Наслов VIII – Политике сарадње, члан 100. Споразума; 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума 
 
У складу са роковима из члана 72. Споразума. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума 
 
Испуњава у потпуности 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније 
 
Поглавље 3.16 - Опорезивање 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 
 
Уговор о функционисању Европске уније, Наслов VII - Заједничка правила о 
конкуренцији, опорезивању и усклађивању закона, Поглавље 2. – Порески 
прописи, чл. 110. и 111. – потпуно усклађено. 
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б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 
 
- Уредба Савета 282/2011 од 15. марта 2011. године о утврђивању мера којим 
се спроводи Директива Савета 2006/112/ЕЗ о заједничком систему пореза на 
додату вредност 
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 282/2011 of 15 March 2011 
laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common 
system of value added tax,  
- Директива Савета 2006/112/ЕЗ о заједничком систему пореза на додату 
вредност 
COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system 
of value added tax, 
- Директива Савета 2009/132/ЕЗ од 19. октобра 2009. године о утврђивању 
области примене члана 143. (б) и (ц) Директиве 2006/112/ЕЗ у погледу 
ослобађања одређених коначних увоза добара од пореза на додату вредност 
COUNCIL DIRECTIVE 2009/132/EC of 19 October 2009 determining the scope of 
Article 143(b) and (c) of Directive 2006/112/EC as regards exemption from value 
added tax on the final importation of certain goods,  
- Тринаеста директива Савета 86/560/ЕЕЗ од 17. новембра 1986. године о 
хармонизацији правних прописа држава чланица о порезима на промет - 
поступци за повраћај ПДВ пореским обвезницима који нису резиденти на 
територији Заједнице 
THIRTEENTH COUNCIL DIRECTIVE of 17 November 1986 on the harmonization of 
the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund 
of value added tax to taxable persons not established in Community territory 
(86/560/EEC),  
- Директива Савета 2007/74/ЕЗ од 20. децембра 2007. године о ослобађању 
робе увезене од стране путника из трећих земаља од ПДВ 
COUNCIL DIRECTIVE 2007/74/EC of 20 December 2007 on the exemption from 
value added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third 
countries,  
- Директива Савета 2006/79/ЕЗ од 5. октобра 2006. године о пореским 
ослобођењима при увозу робе у малим пошиљкама некомерцијалног 
карактера пореклом из трећих земаља 
COUNCIL DIRECTIVE 2006/79/EC of 5 October 2006 on the exemption from taxes 
of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third 
countries,  
- Директива Савета 2008/9/ЕЗ од 12. фебруара 2008. године о детаљним 
правилима за повраћај ПДВ, предвиђених Директивом 2006/112/ЕЗ, 
пореским обвезницима који нису пословно настањени у држави чланици 
повраћаја већ у другој држави чланици 
COUNCIL DIRECTIVE 2008/9/EC of 12 February 2008 laying down detailed rules for 
the refund of value added tax, provided for in Directive 2006/112/EC, to taxable 
persons not established in the Member State of refund but established in another 
Member State,  
- Директива Савета 2009/55/ЕЗ од 25. маја 2009. године о пореским 
ослобођењима која се примењују на коначни унос личног власништва 
појединаца из државе чланице 
COUNCIL DIRECTIVE 2009/55/EC of 25 May 2009 on tax exemptions applicable to 
the permanent introduction from a Member State of the personal property of 
individuals, 
- Директива Савета 83/182/ЕЗ од 28. марта 1983. године о ослобођењу од 
пореза унутар Заједнице за одређена превозна средства која се привремено 
увозе из једне државе чланице у другу 
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COUNCIL DIRECTIVE of 28 March 1983 on tax exemptions within the Community 
for certain means of transport temporarily imported into one Member State from 
another (83/182/EEC). 
 
Предлогом закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 
врши се усклађивање са прописима Европске уније. 
 
Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-
испрaвка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон и 142/14) је делимично 
усклађен са прописма Европске уније. 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима 

/ 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
 
Потпуна усклађеност Закона о порезу на додату вредност треба да се постигне 
у наредном периоду, у предвиђеним роковима. 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
Према роковима утврђеним Споразумом о стабилизацији и придруживању. 
 
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).   
 
Одређене одредбе Предлога закона о изменама и допунама Закона о порезу на 
додату вредност предмет су усаглашавања са стандардима Европске уније. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
Наведени извори права Европске уније су у поступку превођења на српски 
језик. 
 
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 Предлога закона о изменaма и допунама Закона о порезу на додату 
вредност нису учествовали консултанти. 
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1. Назив прописа EУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

Директива Савета 2006/112/ЕЗ од 28. новембра 2006. године о заједничком систему пореза на додату 
вредност (Службени гласник Л 347, 11.12.2006)  

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Official Journal L 
347/26, 11.12.2006) 

 

32006L0112 

3.Овлашћени предлагач прописа – Влада  4. датум израде табеле 

Обрађивач: Министарство финансија    24. август 2015. године 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ 6. Бројчане ознаке (шифре) 
планираних прописа из базе НПИ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 

Draft Law on Amendments and Suplements to Law on Value Added Tax  

2008 – 4 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) а1) б) б1) в) г) д) ђ) 

Одредба 
прописа 
ЕУ 
(члан, 
став, 
подстав, 
тачка, 
анекс) 

Садржина одредбе Одредбе 
прописа 

(члан, 
став, 
тачка) 

Садржина одредбе Усклађеност 
одредбе прописа 
са одредбом 
прописа ЕУ 
(потпуно 
усклађено, 
делимично 
усклађено, 
неусклађено, 
непреносиво) 

Разлози за 
делимичну 
усклађенос
т, 
неусклађен
ост или 
непреноси
вост 

Предвиђен
и датум за 
постизање 
потпуне 
усклађенос
ти 

Напомена о 
усклађености 
прописа са 
прописима ЕУ 

Члан 15. 
став 1. 

Електрична енергија, плин, 
енергија за грејање и 
хлађење и слично сматрају 
се материјалном 
имовином. 

Члан 1.  
 

У Закону о порезу на 
додату вредност 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 84/04, 86/04 – 
исправка, 61/05, 61/07, 
93/12, 108/13, 68/14 - др. 
закон и 142/14), у члану 4. 
став 2. речи: „топлотна 
енергија” замењују се 

Потпуно 
усклађено 
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речима: „енергија за 
грејање, односно 
хлађење”. 

Члан 19. 
став 2.  

Државе чланице могу, у 
случајевима кад прималац 
не подлеже у потпуности 
порезу, предузети мере 
потребне за спречавање 
нарушавања тржишне 
конкуренције. Оне такође 
могу донети све мере које 
су потребне за спречавање 
утаје или избегавања 
пореза на основу овог 
члана. 

Члан 
2.став 1.  

У члану 6. после става 3. 
додају се ст. 4, 5. и 6, који 
гласе: 

„Преносилац имовине или 

дела имовине из става 1. 

тачка 1) овог члана дужан 

је да стицаоцу достави све 

податке који се односе на 

добра и услуге који чине 

имовину или део имовине 

чији је пренос извршен.  
 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 19. 
став 2.  

Државе чланице могу, у 
случајевима кад прималац 
не подлеже у потпуности 
порезу, предузети мере 
потребне за спречавање 
нарушавања тржишне 
конкуренције. Оне такође 
могу донети све мере које 
су потребне за спречавање 
утаје или избегавања 
пореза на основу овог 
члана. 

Члан 2. 
став 2.  

Ако у року од три године 

од дана извршеног 

преноса имовине или дела 

имовине у складу са 

ставом 1. тачка 1) овог 

члана престану услови из 

става 1. тачка 1) овог 

члана, стицалац имовине 

или дела имовине дужан је 

да обрачуна ПДВ за добра 

и услуге које је стекао тим 

преносом, а која на дан 

престанка услова чине 

његову имовину, на начин 

на који би преносилац 

имовине или дела имовине 

имао обавезу 

обрачунавања ПДВ да при 

преносу имовине или дела 

имовине нису били 

испуњени услови из става 

1. тачка 1) овог члана. 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 19. 
став 2. 

Државе чланице могу, у 
случајевима кад прималац 
не подлеже у потпуности 
порезу, предузети мере 
потребне за спречавање 
нарушавања тржишне 
конкуренције. Оне такође 

Члан 2. 
став 3.  

Изузетно од става 5. овог 
члана, обавеза 
обрачунавања ПДВ не 
односи се на опрему и 
објекте за вршење 
делатности и улагања у 
објекте за вршење 

Потпуно 
усклађено 
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могу донети све мере које 
су потребне за спречавање 
утаје или избегавања 
пореза на основу овог 
члана. 

делатности за које постоји 
обавеза исправке одбитка 
претходног пореза у 
складу са овим законом.ˮ 

  Члан 2. 
став 4.  

Досадашњи став 4. постаје 
став 7. 

    

  Члан 3.  После члана 7. назив дела 
III. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК 
И ПОРЕСКИ ДУЖНИК 
мења се и гласи: „III. 
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК, 
ПОРЕСКИ ДУЖНИК И 
ПОРЕСКИ 
ПУНОМОЋНИКˮ. 

    

Члан 9. 
став 1.  

„Пoрeски oбвeзник” је 
свaко лице кojе 
сaмoстaлнo обавља 
привредну aктивнoст нa 
билo ком месту, бeз oбзирa 
нa сврху или рeзултaтe тe 
aктивнoсти. 

Члан 4. 
став 1. 

У члану 8. став 1. после 
речи: „лице” додају се 
запета и речи: „укључујући 
и лице које у Републици 
нема седиште, односно 
пребивалиште (у даљем 
тексту: страно лице),”.  

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 9. 
став 1.  

„Пoрeски oбвeзник” је 
свaко лице кojе 
сaмoстaлнo обавља 
привредну aктивнoст нa 
билo ком месту, бeз oбзирa 
нa сврху или рeзултaтe тe 
aктивнoсти. 

Члан 4. 
став 2. 

После става 3. додаје се 

нови став 4, који гласи: 

„Ако страно лице у 

Републици има сталну 

пословну јединицу, то 

страно лице обвезник је за 

промет који не врши 

његова стална пословна 

јединица.” 

Потпуно 
усклађено 

   

  
Члан 4. 
став 3. 

Досадашњи ст. 4. и 5. 

постају ст. 5. и 6. 

    

Члан 
193. 

Обавезу плаћања ПДВ има 
свако лице које обавља 
промет добара и услуга, 
осим у случајевима из 
►M12 члановa 194 - 199. б 
и члана 202. у којима 
обавезу плаћања ПДВ има 
друго лице.  

Члан 5. 
став 1. 

У члану 10. став 1. тачка 1) 
речи: „из члана 8. и члана 
9. став 2. овог закона” 
замењују се речима: „који 
врши опорезиви промет 
добара и услуга, осим када 
обавезу плаћања ПДВ у 
складу са овим чланом 
има друго лице”. 

Потпуно 
усклађено 

   

  Члан 5. 
став 2. 

Тачка 2) брише се. 
 

   Техничко 
усаглашавање 
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  Члан 5. 
став 3. 

У тачки 3) речи: „из тачке 

2) овог става не одреди” 

замењују се речима: „није 

одредило”. 

   Техничко 
усаглашавање 

Члан 
199. став 
1.  
 

Држaвe члaницe мoгу 
oдрeдити дa je лице које 
има обавезу плaћaња ПДВ 
пoрeски oбвeзник коме сe 
испoручуje билo шта oд 
следећег: 
(a) грaђeвински рaдoви, 
укључуjући пoпрaвкe, 
чишћeњe, oдржaвaњe, 
рeкoнструкциjу и рушeњe 
вeзaнo за нeкрeтнинe кao и 
прeдaja грaђeвинских 
рaдoвa кojи сe смaтрajу 
испoрукoм рoбe сагласно 
члану 14. стaв 3.; 
 

Члан 5. 
став 4.  

У ставу 2. тачка 3) мења се 

и гласи: 
„3) прималац добара и 
услуга из области 
грађевинарства, обвезник 
ПДВ, односно лице из 
члана 9. став 1. овог 
закона, за промет извршен 
од стране обвезника 
ПДВ;”. 
 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 
199.а 
став 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Члан 
199. став 
1. 
 
 
 
 

 ►M12 Држaвe члaницe 
мoгу, дo 31. децембра 
2018. и нa рaздoбљe oд 
нajмaњe две гoдинe, 
предвидети дa лице 
oдгoвoрно зa плaћaњe 
ПДВ-a будe порески 
oбвeзник коме je oбaвљeнa 
билo кoja oд слeдeћих 
испoрукa: ◄ 

(е) испорука гаса и 
електричне енергије 
опорезивом дистрибутеру, 
као што је дефинисан у 
члану 38. став 2.  

Држaвe члaницe мoгу 
oдрeдити дa je лице које 
има обавезу плaћaња ПДВ 
пoрeски oбвeзник коме сe 
испoручуje билo шта oд 
следећег: 

(е) испорука робе, коју 
порески обвезници дају као 

Члан 5. 
став 5. 

После тачке 3) додају се 
тач. 4) - 6), које гласе: 
„4) прималац електричне 
енергије и природног гаса 
који се испоручују преко 
преносне, транспортне и 
дистрибутивне мреже, 
обвезник ПДВ који је ова 
добра набавио ради даље 
продаје, за промет 
електричне енергије и 
природног гаса извршен од 
стране другог обвезника 
ПДВ; 
 
 
 
 
5) прималац добара или 
услуга, обвезник ПДВ, за 
промет извршен од стране 
другог обвезника ПДВ, и то 
код промета: 
(1)хипотековане 
непокретности код 

Потпуно 
усклађено 
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Члан 19. 
став 2. 

осигурање другом 
пореском обвезнику у вези 
са извршавањем тог 
јемства. 
 
(г) испорука некретнина 
које продаје дужник према 
пресуди у оквиру обавезне 
продаје другом лицу. 
 
 
 
 
Државе чланице могу, у 
случајевима кад прималац 
не подлеже у потпуности 
порезу, предузети мере 
потребне за спречавање 
нарушавања тржишне 
конкуренције. Оне такође 
могу донети све мере које 
су потребне за спречавање 
утаје или избегавања 
пореза на основу овог 
члана. 

реализације хипотеке у 
складу са законом којим се 
уређује хипотека; 
(2) предмета заложног 
права код реализације 
уговора о залози у складу 
са законом којим се 
уређује заложно право на 
покретним стварима; 
(3) добара или услуга над 
којима се спроводи 
извршење у извршном 
поступку у складу са 
законом; 
 
6) стицалац имовине или 
дела имовине чији је 
пренос извршен у складу 
са чланом 6. став 1. тачка 
1) овог закона, после чијег 
преноса су престали 
услови из члана 6. став 1. 
тачка 1) овог закона.” 
 

  Члан 5. 
став 6. 

Ст. 3. и 4. мењају се и 
гласе: 
„Изузетно од става 1. тачка 
3) овог члана, када страно 
лице врши промет добара 
и услуга у Републици лицу 
које није обвезник ПДВ, 
осим лицу из члана 9. став 
1. овог закона, а накнаду за 
тај промет добара и услуга 
у име и за рачун страног 
лица наплаћује обвезник 
ПДВ, порески дужник за тај 
промет је обвезник ПДВ 
који наплаћује накнаду. 

    

  Члан 5. 
став 7. 

Министар ближе уређује 
шта се сматра 
секундарним сировинама, 
услугама које су 
непосредно повезане са 
секундарним сировинама и 

   Техничко 
усаглашавање 
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добрима и услугама из 
области грађевинарства из 
става 2. тач. 1) и 3) овог 
члана.” 

Члан 
204.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Aкo je лице кojе има 
обавезу плаћања ПДВ 
сагласно члановима 193. 
дo 197. и члановима 199. и 
200. порески oбвeзник кojи 
нeмa седиште у држaви 
члaници у кojoj пoстojи 
oбвeзa плaћaњa ПДВ, 
држaвe члaницe мoгу му 
дoпустити дa кao лице кojе 
има обавезу плаћања ПДВ 
имeнуje пореског 
пуномоћника.  

При томе, кaдa oпoрeзиву 
трaнсaкциjу oбaвљa 
порески oбвeзник кojи нeмa 
седиште у држaви члaници 
у кojoj пoстojи oбвeзa 
плaћaњa ПДВ, a у држaви 
члaници у кojoj тaj порески 
oбвeзник имa седиште нe 
пoстojи прaвни инструмeнт 
кojи сe oднoси нa 
мeђусoбну пoмoћ чиje je 
пoдручje примeнe сличнo 
пoдручjу примeнe 
прoписaнoм у Дирeктиви 
76/308/EEЗ ( 1 ) и Урeдби 
(EЗ) бр. 1798/2003 ( 2 ), 
држaвe члaницe мoгу 
дoнeти мeрe кojимa 
oдрeђуjу дa je лице кojе 
има обавезу плаћања ПДВ 
порески пуномоћник, кojeг 
je имeнoвao порески 
oбвeзник кojи нeмa 
седиште. 

Међутим, државе чланице 
не смеју искористити 

Члан 6.  После члана 10. додају се 

назив члана и члан 10а, 

који гласе: 

„Порески пуномоћник 

 

Члан 10а 
Страно лице које врши 
промет добара и услуга у 
Републици дужно је да 
одреди пореског 
пуномоћника. 
Изузетно од става 1. овог 
члана, страно лице није 
дужно да одреди пореског 
пуномоћника ако у 
Републици искључиво 
врши промет услуга за које 
се сматра да су пружене 
електронским путем и 
промет услуга превоза 
путника аутобусима за које 
се као основица за 
обрачунавање ПДВ 
утврђује просечна накнада 
превоза за сваки 
појединачни превоз, у 
складу са овим законом. 
Страно лице из става 1. 
овог члана може да 
одреди само једног 
пореског пуномоћника. 
Порески пуномоћник 
страног лица може бити 
физичко лице, укључујући 
и предузетника, односно 
правно лице, које има 
пребивалиште, односно 
седиште у Републици, које 
је евидентирани обвезник 
ПДВ најмање 12 месеци 
пре подношења захтева за 

Потпуно 
усклађено 
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могућност из другог 
подстава за пореске 
обвезнике који у смислу 
члана 358. тачка 1. немају 
седиште у Заједници, који 
су одабрали посебан 
режим за електронски 
пружене услуге. 

2. За могућност из првог 
подстава из става 1. важе 
услови и поступци које 
одређује свака држава 
чланица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одобравање пореског 
пуномоћства, које на дан 
подношења захтева нема 
доспеле, а неплаћене 
обавезе за јавне приходе 
по основу обављања 
делатности које утврђује 
Пореска управа и којем је 
надлежни порески орган, 
на основу поднетог 
захтева за одобрење 
пореског пуномоћства уз 
који је приложена 
прописана документација 
(у даљем тексту: захтев за 
пореско пуномоћство), 
решењем одобрио пореско 
пуномоћство. 
Порески пуномоћник 
страног лица не може бити 
стална пословна јединица 
тог страног лица. 
Порески пуномоћник 
страног лица у име и за 
рачун тог страног лица 
обавља све послове у вези 
са испуњавањем обавеза и 
остваривањем права које 
страно лице у складу са 
овим законом има као 
обвезник ПДВ (подношење 
евиденционе пријаве, 
обрачунавање ПДВ, 
издавање рачуна, 
подношење пореских 
пријава, плаћање ПДВ и 
друго). 
Надлежни порески орган 
неће издати одобрење за 
пореско пуномоћство лицу 
које је правоснажно 
осуђено за пореско 
кривично дело.  
Надлежни порески орган 
укинуће одобрење за 
пореско пуномоћство лицу 
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Члан 
205. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У случајевима из чланова 
193. до 200. и чланова 202, 
203. и 204, државе 
чланице могу одредити да 
је уместо особе која је 
дужна плаћати ПДВ, за 
плаћање ПДВ солидарно 
одговорно друго лице. 

које је правоснажно 
осуђено за пореско 
кривично дело.  
У случају укидања 
одобрења за пореско 
пуномоћство из става 8. 
овог члана, односно 
престанка пореског 
пуномоћства по другом 
основу, наступају све 
правне последице 
брисања из евиденције за 
ПДВ у смислу овог закона, 
осим ако страно лице у 
року од 15 дана од дана 
укидања одобрења за 
пореско пуномоћство, 
односно престанка 
пореског пуномоћства по 
другом основу, не одреди 
другог пуномоћника и у 
истом року тај пуномоћник 
не поднесе захтев за 
пореско пуномоћство 
надлежном пореском 
органу. 
Ако надлежни порески 
орган не одобри пореско 
пуномоћство пуномоћнику 
из става 9. овог члана, 
наступају све правне 
последице из тог става.  
У случају опозива, односно 
отказа пуномоћја, пореско 
пуномоћство престаје 
даном када је надлежни 
порески орган примио 
обавештење о опозиву, 
односно отказу пуномоћја, 
упућеног од стране лица 
чије је пуномоћство 
престало опозивом, 
односно отказом. 
Порески пуномоћник 
страног лица солидарно 
одговара за све обавезе 
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страног лица као 
обвезника ПДВ, 
укључујући и обавезе по 
основу брисања из 
евиденције за ПДВ, а 
нарочито за плаћање ПДВ, 
казни и камата у вези са 
дугом по основу ПДВ. 

Акт за извршавање овог 

члана донеће министар.” 

Члан 38. 
став 1.  

У случajу испoрукe гаса 
прeкo система зa прирoдни 
гас кojи сe нaлaзи нa 
пoдручjу Зajeдницe или 
билo кoje мрeжe 
прикључeнe нa тaкaв 
систем, испoрукe 
eлeктричнe eнeргиje или 
испoрукe eнeргиje зa 
грејaњe или хлaђeњe 
прeкo мрeжa зa грејaњe 
или хлaђeњe oпoрeзивoм 
дистрибутеру, мeстoм 
испoрукe смaтрa сe мeстo 
нa коме је тaj oпoрeзиви 
препродавац oснoвao 
предузеће или имa стaлну 
пoслoвну јединицу зa кojи 
сe тa дoбрa испoручуjу или 
у нeдoстaтку тaквoг мeстa 
пoслoвaњa или стaлне 
пoслoвне јединице, мeстo 
гдe je њeгoвo 
прeбивaлиштe или 
уoбичajeнo бoрaвиштe. 

Члан 7. 
став 1.  

У члану 11. став 1. тачка 4) 
мења се и гласи: 
„4) у којем прималац 
електричне енергије, 
природног гаса и енергије 
за грејање, односно 
хлађење, чија се испорука 
врши преко преносне, 
транспортне и 
дистрибутивне мреже, а 
који је ова добра набавио 
ради даље продаје, има 
седиште или сталну 
пословну јединицу којима 
се добра испоручују;”. 
 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 39.  У случajу испoрукe гаса 
прeкo система зa прирoдни 
гас кojи сe нaлaзи нa 
пoдручjу Зajeдницe или 
билo кoje мрeжe 
прикључeнe нa тaкaв 
систем, испoрукe 
eлeктричнe eнeргиje или 
испoрукe eнeргиje зa 
грејaњe или хлaђeњe 

Члан 7. 
став 2.  

После тачке 4) додаје се 
тачка 5), која гласи: 
„5) пријема воде, 
електричне енергије, 
природног гаса и енергије 
за грејање, односно 
хлађење, за крајњу 
потрошњу.”. 
 

Потпуно 
усклађено 
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прeкo мрeжâ зa греjaњe 
или хлaђeњe, aкo тaквa 
испoрукa ниje oбухвaћeнa 
чланом 38, мeстoм 
испoрукe смaтрa сe мeстo 
гдe купaц ствaрнo кoристи 
и трoши тa дoбрa. 

 

Члан 59. 
став 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meстo пружaњa слeдeћих 
услугa лицу кojе ниje 
порески oбвeзник, кoja имa 
пoслoвну јединицу или 
стaлну aдрeсу или 
уoбичajeнo бoрaвиштe 
извaн Зajeдницe, je мeстo 
гдe то лице имa пoслoвну 
јединицу, стaлну aдрeсу 
или уoбичajeнo бoрaвиштe:  

(ц) услугe консултаната, 
инжeњeрa, консултантских 
компанија, адвоката, 
рaчунoвoђa и других 
сличних услугa, кao и 
oбрaдe пoдaтaкa и 
обезбеђивања 
инфoрмaциja;. 

Члан 8. 
став 1.  

У члану 12. став 3. тачка 4) 
подтачка (8) после речи: 
„информација” додаје се 
запета и речи: „укључујући 
и информације о 
пословним поступцима и 
искуству”. 
 

Потпуно 
усклађено 
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Члан 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Члан 59. 
став 1. 

Место пружања услуга 
пореском обвезнику који 
наступа као такав је место 
где то лице има седиште 
свог пословања. Међутим 
ако су те услуге пружене 
сталној пословној јединици 
пореског обвезника 
смештеној на другом месту 
које није исто као и 
седиште његовог 
пословања, место 
пружања тих услуга је 
место где се нелази 
стална пословна јединица. 
У недостатку таквог 
седишта пословања или 
сталне пословне јединице, 
место пружања услуга је 
место где лице које прима 
услуге има сталну адресу 
или уобичајено 
пребивалиште. 

 
 
Место пружања следећих 
услуга лицу које није 
порески обвезник, које има 
пословну јединицу или 
пребивалиште или 
уобичајено боравиште 
изван Заједнице, је место 
где то лице има пословну 
јединицу, пребивалиште 
или уобичајено боравиште: 
(х) омогућавање приступа 
систему за природни гас 
који се налази на подручју 
Заједнице или било којој 
мрежи прикљученој на 
такав систем, систему за 
електричну енергију или 
мрежама за грејање или 
хлађење, или пренос 
односно дистрибуцију 

Члан 8. 
став 2.  

Подтачка (9б) мења се и 
гласи: 
„(9б) омогућавања 
приступа мрежи природног 
гаса, мрежи за пренос 
електричне енергије и 
мрежи за грејање, односно 
хлађење, транспорта и 
дистрибуције путем тих 
мрежа, као и других услуга 
које су непосредно 
повезане са тим услугама, 
укључујући и услуге 
омогућавања учешћа на 
организованом тржишту 
електричне енергије;”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потпуно 
усклађено 

   



- 58 - 

преко тих система или 
мрежа, као и пружање 
других услуга које су 
директно повезане са тим; 

Члан 63.  Опорезиви догађај и 
обвеза обрачунавања ПДВ 
настају када се добра или 
услуге испоруче.  

Члан 9. 
став 1.  

У члану 14. став 1. тачка 4) 

мења се и гласи: 

„4) преноса права 

располагања на 

електричној енергији, 

природном гасу и енергији 

за грејање, односно 

хлађење, чија се испорука 

врши преко преносне, 

транспортне и 

дистрибутивне мреже, 

лицу из члана 11. став 1. 

тачка 4) овог закона;”. 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 63.  Опорезиви догађај и 
обвеза обрачунавања ПДВ 
настају када се добра или 
услуге испоруче.  

Члан 9. 
став 2. 

После тачке 4) додаје се 

тачка 5) која гласи: 

„5) очитавања стања 

примљене воде, 

електричне енергије, 

природног гаса и енергије 

за грејање, односно 

хлађење, у циљу обрачуна 

потрошње.”. 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 66. Земље чланице могу 
искључити примену 
чланова 63, 64. и 65. и 
прописати да је ПДВ 
доспео за наплату, у 
доносу на одређене 
трансакције или одређене 
категорије пореских 
обвезника, у једном од 
следећих тренутака: 
а) не касније од тренутка 
издавања рачуна. 
 

Члан 10. 
став 1. 

У члану 16. став 1. после 

тачке 2) додаје се тачка 

2а), која гласи: 

„2а) издавање рачуна код 

услуга из члана 5. став 3. 

тачка 1) овог закона;”. 

 

 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 63. 
 
 
 
 

Опорезиви догађај и 
обвеза обрачунавања ПДВ 
настају када се добра или 
услуге испоруче.  
Када се врши плаћање на 

Члан 10. 
став 2. 

Став 2. брише се. 

 

Потпуно 
усклађено 
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Члан 65. 
  

рачун пре испоруке добара 
или услуга, обавеза 
обрачунавања ПДВ настаје 
у тренутку наплате и на 
примљени износ. 

Члан 73. 
У погледу испоруке добара 
и услуга, осим оних из чл. 
74. до 77, опорезиви износ 
укључује све што чини 
накнаду коју је добио или 
ће добити испоручилац у 
замену за испоруку од 
купца или неке треће 
стране, укључујући 
субвенције које су 
повезане са ценом 
испоруке. 

Члан 11. 
став 1. 

У члану 17. став 1. речи: 

„које су непосредно 

повезане са ценом тих 

добара или услуга” 

замењују се речима: „и 

друга примања (у даљем 

тексту: субвенције)”. 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 73. У погледу испоруке добара 
и услуга, осим оних из чл. 
74. до 77, опорезиви износ 
укључује све што чини 
накнаду коју је добио или 
ће добити испоручилац у 
замену за испоруку од 
купца или неке треће 
стране, укључујући 
субвенције које су 
повезане са ценом 
испоруке. 

Члан 11. 
став 2. 

После става 1. додаје се 

нови став 2, који гласи: 

„Субвенцијама из става 1. 

овог члана сматрају се 

новчана средства која 

чине накнаду, односно део 

накнаде за промет добара 

или услуга, осим новчаних 

средстава на име 

подстицаја у функцији 

остваривања циљева 

одређене политике у 

складу са законом.” 

Потпуно 
усклађено 

   

  Члан 11. 
став 3. 

Досадашњи ст. 2 – 5. 

постају ст. 3 – 6. 
 

   Техничко 
усаглашавање 

  Члан 11. 
став 4. 

Додаје се став 7, који 

гласи: 

„Министар ближе уређује 

начин утврђивања пореске 

основице.” 

    

Члан 90. 
став 1.  

У случajу oткaзa, oдбиjaњa 
или пoтпунoг или 
делимичнoг нeплaћaњa, 
или смaњeњa цене нaкoн 
испoрукe, oпoрeзиви изнoс 
смaњуje сe зa oдгoвaрajући 

Члан 12. 
став 1.  

У члану 21. став 1. речи: 
„измени основица”  
замењују се речима: 
„основица накнадно 
повећа”. 
 

Потпуно 
усклађено 
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изнoс у склaду с условима 
кoje утврђуjу држaвe 
члaницe. 

  Члан 12. 
став 2. 

У ставу 2. речи: „тач. 2) и 

3) и став 2.” замењују се 

речима: „тачка 3) и ст. 2. и 

3.”. 

   Техничко 
усаглашавање 

  Члан 12. 
став 3. 

У ставу 3. реч: „измени -” 

брише се. 
 

   Техничко 
усаглашавање 

  Члан 12. 
став 4. 

Додаје се став 10, који 

гласи: 

„Министар ближе уређује 

начин измене пореске 

основице.” 

    

Анекс III 
- листа 
испoрукe 
рoбe и 
услугa нa 
кoje je 
мoгућe 
примeни
ти 
снижeнe 
стoпe из 
члана 
98. 

12. смeштaj кojи нудe 
хoтeли или сличнe 
устaнoвe, зajeднo сa 
смeштajeм зa oдмoр и 
дaвaњe у нajaм зeмљиштa 
зa камповање и прикoлицe; 

Члан 13. 
став 1.  

У члану 23. став 2. тачка 
11) речи: „хотелима, 
мотелима, 
одмаралиштима, 
домовима и камповима”  
замењују се речима: 
„угоститељским објектима 
за смештај у складу са 
законом којим се уређује 
туризам”. 
 
 
 
 
 
 

Потпуно 
усклађено 

   

Анекс III 
- листа 
испoрукe 
рoбe и 
услугa нa 
кoje je 
мoгућe 
примeни
ти 
снижeнe 
стoпe из 
члана 
98. 

5. прeвoз путникa и 
њихoвог пратећег пртљaга; 

Члан 13. 
став 2. 

У тачки 20) „у градском и 

приградском саобраћају” 

замењују се речима: „и 

њиховог пратећег 

пртљага”. 
 

Потпуно 
усклађено 
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Члан 
146.  
став 2. 
тачка (е) 

Државе чланице дужне су 
изузети следеће 
трансакције: 
(е) испоруку услуга, 
укључујући превоз и 
споредне трансакције али 
искључујући испоруку 
услуга изузетих у складу са 
чл. 132. и 135. када су оне 
повезане с извозом или 
увозом робе која је 
обухваћена чланом 61. и 
чланом 157. ставом 1. 
тачком (а). 

Члан 14. 
У члану 24. став 1. тачка 8) 

реч: „непосредној” брише 

се. 

 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 
137. став 
1. 

Државе чланице могу 
дозволити пореским 
обвезницима право избора 
у погледу опорезивања 
следећих трансакција: 
б) испоруку објекта или 
делова објекта и 
земљишта на коме се 
објекат налази, осим 
испоруке из тачке (а) члан 
12. став 1. 

Члан 15. 
став 1. 

У члану 25. став 2. тачка 3) 

речи: „и власничких удела 

на објектимаˮ замењују се 

речима: „и економски 

дељивих целина у оквиру 

тих објеката, укључујући и 

власничке уделе на тим 

добрима,ˮ. 

 

Потпуно 
усклађено 

   

  
Члан 15. 
став 2. 

У тачки 3а) речи: „добара 
за којаˮ замењују се 
речима: „добара и услуга 
за којеˮ. 

   Техничко 
усаглашавање 
са изменама 
предвиђеним 
чланом 16. 
Предлога закона 

  
Члан 15. 
став 3. 

После става 3. додаје се 
нови став 4, који гласи: 
„Лицем чија делатност није 
усмерена ка остваривању 
добити, у смислу става 2. 
овог члана, сматра се лице 
које је основано од стране 
Републике, аутономне 
покрајине или јединице 
локалне самоуправе и чији 
је власник Република, 
аутономна покрајина или 
јединица локалне 
самоуправе у потпуности 
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или у већинском делу.” 

  
Члан 15. 
став 4. 

Досадашњи став 4. постаје 
став 5. 
 

   Техничко 
усаглашавање 

Члан 
143. став 
1.  

Држaвe члaницe 
oслoбaђajу oд пoрeзa 
слeдeћe трaнсaкциje: 

(л) увoз гаса прeкo система 
зa прирoдни гас или билo 
кoje мрeжe прикључeнe нa 
тaкaв систем, или гаса кojи 
сe пуни из нeкoг плoвилa 
зa превоз гаса у систем зa 
прирoдни гас или у нeку 
мрeжу прoизвoдних 
гасовода, eлeктричнe 
eнeргиje или eнeргиje зa 
грејaњe или хлaђeњe 
прeкo мрeжа зa грејaњe 
или хлaђeњe. 

Члан 16. 
став 2.  

После тачке 1г) додаје се 

тачка 1д) која гласи: 

„1д) чија се испорука врши 

преко преносне, 

транспортне и 

дистрибутивне мреже, и 

то: електричне енергије, 

природног гаса и енергије 

за грејање, односно 

хлађење;”. 

 

Потпуно 
усклађено 

   

  Члан 16. 
став 3. 

У тачки 7) речи: „број 

18/10” замењује се речима: 

„бр. 18/10, 111/12 и 29/15”. 

 

 

   Техничко 
усаглашавање 

  Члан 17. 
став 1. 

У члану 28. став 2. тачка 2) 

речи: „претходни порез” 

замењују се речју: „ПДВ”. 

 

   Техничко 
усаглашавање 

Члан 
168. 

Ако се добра и услуге 
користе у сврху 
опорезивих трансакција 
пореског обвезника, 
порески обвезник има 
право, у држави чланици у 
којој обавља предметне 
трансакције, да одбије 
следеће ставке од ПДВ 
који је дужан да плати: 

(а) ПДВ који се мора 
платити или који је плаћен 

Члан 17. 
став 2. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Право на одбитак 

претходног пореза може 

да оствари и порески 

дужник: 

1) из члана 10. став 1. 

тачка 3) и став 2. тачка 5) 

овог закона, под условом 

да је обрачунао ПДВ у 

складу са овим законом и 

да примљена добра и 

услуге користи за промет 

добара и услуга из става 1. 

Потпуно 
усклађено 
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у тој држави чланици за 
испоруку добара или 
услуга које је за њега 
извршио или ће их 
извршити други порески 
обвезник; 

(б) ПДВ који се мора 
платити везано за 
трансакције које се 
сматрају испоруком добара 
или услуга у складу с 
чланом 18. тачком (а) и 
чланом 27.; 

(ц) ПДВ који се мора 
платити везано за 
интракомунитарно 
стицање добара у складу 
са чланом 2. став 1. тачка 
(б) алинејом и.; 

(д) ПДВ који се мора 
платити везано за 
трансакције које се 
сматрају 
интракомунитарним 
стицањем  у складу с 
члановима 21. и 22.; 

(е) ПДВ који се мора 
платити или који је плаћен 
везано за увоз добара у ту 
државу чланицу. 

овог члана; 

2) из члана 10. став 2. тач. 

1) - 4) и тачка 6) овог 

закона, под условом да 

поседује рачун претходног 

учесника у промету у 

складу са овим законом, 

да је обрачунао ПДВ у 

складу са овим законом и 

да ће та добра и услуге 

користити за промет 

добара и услуга из става 1. 

овог члана.ˮ 

 

Члан 
176.  

Савет на предлог Комисије 
једногласно одлучује за 
које трошкове не постоји 
право на одбитак ПДВ. 
Одбитак ПДВ ни у ком 
случају није могућ за 
трошкове који нису строго 
пословни трошкови, као 
што су трошкови за 
луксузне предмете, 

Члан 18. 
став 1. 

У члану 29. став 1. тачка 1) 

речи: „као иˮ бришу се, а 

после речи: „превозних 

средставаˮ додају се 

запета и речи: „као и 

добара и услуга који су 

повезани са коришћењем 

објеката за смештај тих 

добараˮ. 

 

Потпуно 
усклађено 

   



- 64 - 

разоноду или забаву. 

Члан 
176.  

Савет на предлог Комисије 
једногласно одлучује за 
које трошкове не постоји 
право на одбитак ПДВ. 
Одбитак ПДВ ни у ком 
случају није могућ за 
трошкове који нису строго 
пословни трошкови, као 
што су трошкови за 
луксузне предмете, 
разоноду или забаву. 

Члан 18. 
став 2. 

Тачка 3) мења се и гласи: 

„3) издатака за исхрану и 

превоз запослених, 

односно других радно 

ангажованих лица за 

долазак на посао, односно 

одлазак с послаˮ. 

 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 
176.  

Савет на предлог Комисије 
једногласно одлучује за 
које трошкове не постоји 
право на одбитак ПДВ. 
Одбитак ПДВ ни у ком 
случају није могућ за 
трошкове који нису строго 
пословни трошкови, као 
што су трошкови за 
луксузне предмете, 
разоноду или забаву. 

Члан 18. 
став 3. 

Додаје се став 3, који 

гласи: 

„Издацима за 

репрезентацију из става 1. 

тачка 2) овог члана 

сматрају се издаци за 

угоститељске услуге, 

поклони, осим поклона 

мање вредности, издаци 

за одмор, спорт, разоноду 

и други издаци учињени у 

корист пословних 

партнера, потенцијалних 

пословних партнера, 

представника пословних 

партнера и других 

физичких лица, а да за то 

не постоји правна обавеза 

пореског обвезника.” 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 
184.  

 

 

 

Члан 
185. став 
1.  

 

Пoчeтни oдбитaк сe 
испрaвљa aкo je oдбитaк 
виши или нижи oд oдбиткa 
нa кojи je порески oбвeзник 
имao прaвo. 

Испрaвка сe пoсeбнo 
oбaвљa aкo нaкoн 
oбрaчунa ПДВ дoђe дo 
прoмeне чинилаца 
кoришћeних зa 
oдрeђивaњe изнoсa 

Члан 19. 
став 1. 

У члану 31. став 1. мења 

се и гласи: 
„Ако се основица за 
опорезиви промет добара 
и услуга: 
1) смањи, обвезник коме је 
извршен промет добара и 
услуга дужан је да, у 
складу са том изменом, 
исправи одбитак 
претходног пореза који је 
по том основу остварио; 

Потпуно 
усклађено 
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oдбиткa, на пример у 
случajу oткaзивaњa 
купoвинe или oствaрeнoг 
снижeњa цeнa. 

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

  Члан 19. 
став 2. 

У ставу 2. речи: „тач. 2) и 
3)” замењују се речима: 
„тачка 3)”. 

 

   Техничко 
усаглашавање 

  Члан 19. 
став 3. 

Додаје се став 5, који 

гласи: 

„Министар ближе уређује 

начин исправке одбитка 

претходног пореза код 

измене основице.” 

    

  Члан 20. 
став 1. 

У члану 31а став 1. реч: 

„пореску”, брише се. 
 

   Техничко 
усаглашавање 

Члан 
184. 

 

 

 

Члан 
186. 

Почетни одбитак се 
исправља ако је одбитак 
виши или нижи од одбитка 
на који је порески обвезник 
имао право. 

Државе чланице одређују 
детаљна правила за 
примену чланова 184. и 
185. 

Члан 20. 
став 2. 

После става 3. додају се 

нови ст. 4. и 5, који гласе: 
„Ако је порески орган у 
поступку контроле 
решењем утврдио обавезу 
по основу ПДВ за 
извршени промет добара и 
услуга обвезнику ПДВ - 
пореском дужнику из члана 
10. став 1. тачка 3), 
односно став 2. овог 
закона, тај обвезник ПДВ 
може да исправи одбитак 
претходног пореза ако је 
платио износ ПДВ утврђен 
од стране надлежног 
пореског органа. 
Ако се решење из става 4. 
овог члана поништи, 
измени или укине у делу 
којим је утврђена обавеза 
по основу ПДВ, обвезник 
ПДВ је дужан да изврши 
исправку одбитка 
претходног пореза по том 

Потпуно 
усклађено 
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основу.” 

  Члан . 
20 став 
3. 

Досадашњи ст. 4. и 5. 
постају ст. 6. и 7. 
 

   Техничко 
усаглашавање 

Члан 
188. став 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 
190. 

Исправка из става 1. 
извршиће се само једном 
за цело преостало време 
покривено исправком. 
Међутим, ако је испорука 
капиталних добара 
ослобођена, државе 
чланице могу одредити да 
исправка није потребна ако 
је купац порески обвезник 
који користи предметна 
капитална добра 
искључиво за трансакције 
код којих има право на 
одбитак ПДВ. 

За потребе чланова 187, 
188, 189. и 191. државе 
чланице капиталним 
добрима могу сматрати 
оне услуге које имају 
особине сличне онима које 
се обично приписују 
капиталним добрима. 

Члан 21. 
став 1. 

У члану 32. став 3. мења 
се и гласи: 
„Обвезник нема обавезу да 
изврши исправку одбитка 
претходног пореза у 
случају: 
1) промета опреме и 
објеката за вршење 
делатности са правом на 
одбитак претходног 
пореза; 
2) улагања у објекте за 
вршење делатности за која 
наплаћује накнаду;  
3) преноса имовине или 
дела имовине из члана 6. 
став 1. тачка 1) овог 
закона.” 

Потпуно 
усклађено 

   

  Члан 21. 
став 2. 

Став 5. брише се. 
 

   Техничко 
усаглашавање 

Члан 
188. став 
2. 

 

 

 

 

 

 

Исправка из става 1. 
извршиће се само једном 
за цело преостало време 
покривено исправком. 
Међутим, ако је испорука 
капиталних добара 
ослобођена, државе 
чланице могу одредити да 
исправка није потребна ако 
је купац порески обвезник 
који користи предметна 
капитална добра 

Члан 21. 
став 3. 

У досадашњем ставу 6, 
који постаје став 5, речи: 
„става 4.ˮ замењују се 
речима: „става 3. тачка 3)ˮ, 
а после речи: „за вршење 
делатностиˮ додају се 
запета и речи: „односно 
улагања у објекте за 
вршење делатностиˮ. 

Потпуно 
усклађено 
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Члан 
190. 

искључиво за трансакције 
код којих има право на 
одбитак ПДВ. 

За потребе чланова 187, 
188, 189. и 191. државе 
чланице капиталним 
добрима могу сматрати 
оне услуге које имају 
особине сличне онима које 
се обично приписују 
капиталним добрима. 

  Члан 21. 
став 4. 

Досадашњи став 7. постаје 
став 6. 
 

    

Члан 
288. 

Прoмeт кojи служи кao 
oснoвa зa употребу 
oдрeдaбa нaвeдeних у 
oвoм Oдeљку сaстojи сe oд 
слeдeћих изнoсa, бeз ПДВ:  
1. врeднoст испoручeнe 
рoбe и услугa, укoликo сe 
oнe oпoрeзуjу;  
2. врeднoст трaнсaкциja 
кoje сe изузимajу, уз прaвo 
нa oдбитaк ПДВ плaћeнoг у 
прeтхoднoj фaзи, у склaду 
с члановима 110. или 111., 
чланом 125. став 1., 
чланом 127. или чланом 
128. став 1.;  
3. врeднoст трaнсaкциja 
кoje сe изузимajу у склaду с 
члановима oд 146. дo 149. 
и члановима 151., 152. или 
153.;  
4. врeднoст трaнсaкциja 
нeкрeтнинaмa, 
финaнсиjских трaнсaкциja 
из тачака oд (б) дo (г) 
члaнкa 135. става 1., као и 
услугe oсигурaњa, oсим 
aкo су тe трaнсaкциje 
пoмoћнe трaнсaкциje.  
Meђутим, oтуђeњe 

Члан 22. 
У члану 33. став 6. после 
речи: „делатности” додају 
се речи: „и улагања у 
објекте за вршење 
делатности за која 
наплаћује накнаду”. 
 

Потпуно 
усклађено 
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мaтeриjaлних или 
нeмaтeриjaлних oснoвних 
срeдстaвa предузећа нe 
узимa сe у oбзир за сврху 
изрaчунaвaњa прoмeтa. 

  Члан 23. 
став 1.  

У члану 36. после става 6. 
додаје се нови став 7, који 
гласи: 
„Ако би износ ПДВ 
обрачунат у складу са 
одредбама ст. 1 – 3. овог 
члана за промет добара 
чији је пренос права 
својине предмет 
опорезивања у складу са 
законом којим се уређују 
порези на имовину, био 
мањи од износа пореза 
који би за тај промет био 
обрачунат у складу са тим 
законом, на тај промет не 
плаћа се ПДВ.” 

    

  Члан 23. 
став 2. 

Досадашњи став 7. постаје 
став 8. 
 

   Техничко 
усаглашавање 

  Члан 24. 
У члану 36а став 5. тачка 

3) речи: „тач. 2) и 3) и став 

2.” замењују се речима: 

„тачка 3) и ст. 2. и 3.”. 

    

Члан 
273. 

Државе чланице могу 
прописати и друге обавезе 
које сматрају потребним да 
би осигурале правилну 
наплату ПДВ, као и да би 
спречиле утају, уз 
поштовање једнаког 
поступања с домаћим 
трансакцијама и 
трансакцијама које 
обављају порески 
обвезници између држава 
чланица, под условом да 
те обавезе у трговини 
између држава чланица не 
узрокују формалности 

Члан 25.  
У члану 37. тачка 3) после 
речи: „води евиденцијуˮ 
додају се речи: „и 
сачињава прегледе 
обрачуна ПДВˮ. 

Потпуно 
усклађено 
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повезане са преласком 
преко границе. 

Могућност предвиђена 
овим ставом не може се 
употребљавати за 
одређивање додатних 
обавеза издавања рачуна, 
које су веће од оних 
прописаних у поглављу 3. 

Члан 
224. 

Рaчунe мoжe сaстaвити 
купaц зa рoбу или услугe 
кoje му je испoручиo 
порески oбвeзник aкo 
измeђу две стране пoстojи 
прeтхoдни спoрaзум и пoд 
условом дa пoстojи 
пoступaк зa приjeм свaкoг 
рaчунa oд стрaнe пореског 
oбвeзникa кojи испoручуje 
рoбу или услугe. Држaвe 
члaницe мoгу захтевати дa 
нaвeдeни рaчуни буду 
издaти у имe и зa рaчун 
пореског oбвeзникa. 

 

Члан 26. 
У члану 43. тачка 4) после 
речи: „ПДВ” додаје се 
запета и речи: „осим у 
случају када тај обвезник 
није порески дужник за 
испоручена добра и 
пружене услуге у складу са 
овим законом”. 
 

Потпуно 
усклађено 

   

Члан 
273. 

Државе чланице могу 
прописати и друге обавезе 
које сматрају потребним да 
би осигурале правилну 
наплату ПДВ, као и да би 
спречиле утају, уз 
поштовање једнаког 
поступања с домаћим 
трансакцијама и 
трансакцијама које 
обављају порески 
обвезници између држава 
чланица, под условом да 
те обавезе у трговини 
између држава чланица не 
узрокују формалности 

Члан 27. 
став 1.  

У члану 46. став 1. после 
речи: „контроле” додају се 
запета и речи: „као и да за 
сваки порески период 
сачини преглед обрачуна 
ПДВ”. 
 

Потпуно 
усклађено 
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повезане са преласком 
преко границе. 

Могућност предвиђена 
овим ставом не може се 
употребљавати за 
одређивање додатних 
обавеза издавања рачуна, 
које су веће од оних 
прописаних у поглављу 3. 

Члан 
273. 

Државе чланице могу 
прописати и друге обавезе 
које сматрају потребним да 
би осигурале правилну 
наплату ПДВ, као и да би 
спречиле утају, уз 
поштовање једнаког 
поступања с домаћим 
трансакцијама и 
трансакцијама које 
обављају порески 
обвезници између држава 
чланица, под условом да 
те обавезе у трговини 
између држава чланица не 
узрокују формалности 
повезане са преласком 
преко границе. 

Могућност предвиђена 
овим ставом не може се 
употребљавати за 
одређивање додатних 
обавеза издавања рачуна, 
које су веће од оних 
прописаних у поглављу 3. 

Члан 27. 
став 2. 

У ставу 2. после речи: 
„евиденције” додају се 
запета и речи: „као и облик 
и садржину прегледа 
обрачуна ПДВ”. 

Потпуно 
усклађено 

   

252. став 
2. 

Порески период одређује 
свака држава чланица као 
један месец, два месеца 
или три месеца. 

Међутим, државе чланице 
могу одредити различите 

Члан 28. 
став 1.  

У члану 48. став 1. речи: 

„или процењује да ће у 

наредних 12 месеци 

остварити укупан промет 

већи од 50.000.000 

динараˮ бришу се. 

Потпуно 
усклађено 
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пореске периоде, под 
условом да ти периоди не 
прелазе годину дана. 

252. став 
2. 

Порески период одређује 
свака држава чланица као 
један месец, два месеца 
или три месеца. 

Међутим, државе чланице 
могу одредити различите 
пореске периоде, под 
условом да ти периоди не 
прелазе годину дана. 

Члан 28. 
став 2. 

У ставу 2. речи: „или 

процењује да ће у 

наредних 12 месеци 

остварити укупан промет 

мањи од 50.000.000 

динараˮ бришу се. 

Потпуно 
усклађено 

   

252. став 
2. 

Порески период одређује 
свака држава чланица као 
један месец, два месеца 
или три месеца. 

Међутим, државе чланице 
могу одредити различите 
пореске периоде, под 
условом да ти периоди не 
прелазе годину дана. 

Члан 28. 
став 3. 

После става 2. додаје се 

нови став 3, који гласи: 

„За обвезника из става 1. 

овог члана који оствари 

укупан промет у 

претходних 12 месеци 

мањи од 50.000.000 

динара, порески период је 

календарско тромесечје 

почев од месеца по истеку 

календарског тромесечја.ˮ 
 

Потпуно 
усклађено 

   

252. став 
2. 

Порески период одређује 
свака држава чланица као 
један месец, два месеца 
или три месеца. 

Међутим, државе чланице 
могу одредити различите 
пореске периоде, под 
условом да ти периоди не 
прелазе годину дана. 

Члан 28. 
став 4. 

У досадашњем ставу 3, 

који постаје став 4, после 

речи: „укупан прометˮ 

додају се речи: „у 

претходних 12 месециˮ. 
 
 

Потпуно 
усклађено 

   

  
Члан 28. 
став 5. 

Досадашњи став 4. постаје 

став 5. 
 

   Техничко 
усаглашавање 

  
Члан 28. 
став 6. 

У досадашњем ставу 5, 

који постаје став 6, речи: 

„става 4.ˮ замењују се 

речима: „става 5.ˮ. 

   Техничко 
усаглашавање 
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Члан 28. 
став 7. 

Досадашњи ст. 6. и 7. 

постају ст. 7. и 8. 
 

   Техничко 
усаглашавање 

Члан 
252. став 
1. 

Пореска пријава ПДВ 
подноси се до рока који 
одређују државе чланице. 
Тај рок не сме бити дужи 
од два месеца након 
завршетка сваког пореског 
периода. 

Члан 29. 
став 1. 

У члану 50. став 1. речи: 

„за кога је порески период 

календарски месец” бришу 

се. 

 

Потпуно 
усклађено 

   

  
Члан 29. 
став 2. 

Став 2. брише се.    Техничко 
усаглашавање 

  
Члан 29. 
став 3. 

Досадашњи ст. 3. и 4. 

постају ст. 2. и 3. 

 

   Техничко 
усаглашавање 

  
Члан 29. 
став 4. 

У досадашњем ставу 5, 

који постаје став 4, речи: 

„ст. 1. и 2.” замењују се 

речима: „става 1.”. 

   Техничко 
усаглашавање 

  
Члан 29. 
став 5. 

У досадашњем ставу 6, 

који постаје став 5, речи: 

„става 5.” замењују се 

речима: „става 4.”. 

   Техничко 
усаглашавање 

Члан 
273. 

Државе чланице могу 
прописати и друге обавезе 
које сматрају потребним да 
би осигурале правилну 
наплату ПДВ, као и да би 
спречиле утају, уз 
поштовање једнаког 
поступања с домаћим 
трансакцијама и 
трансакцијама које 
обављају порески 
обвезници између држава 
чланица, под условом да 
те обавезе у трговини 
између држава чланица не 
узрокују формалности 
повезане са преласком 
преко границе. 

Члан 30.  После члана 50. додаје се 

члан 50а, који гласи: 

„Члан 50а 

Уз пореску пријаву 

обвезник је дужан да 

поднесе и преглед 

обрачуна ПДВ. 

Ако обвезник уз пореску 

пријаву не поднесе и 

преглед обрачуна ПДВ 

сматра се да пореска 

пријава није поднета.” 

 

Потпуно 
усклађено 
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Могућност предвиђена 
овим ставом не може се 
употребљавати за 
одређивање додатних 
обавеза издавања рачуна, 
које су веће од оних 
прописаних у поглављу 3. 

Члан 
273. 

Државе чланице могу 
прописати и друге обавезе 
које сматрају потребним да 
би осигурале правилну 
наплату ПДВ, као и да би 
спречиле утају, уз 
поштовање једнаког 
поступања с домаћим 
трансакцијама и 
трансакцијама које 
обављају порески 
обвезници између држава 
чланица, под условом да 
те обавезе у трговини 
између држава чланица не 
узрокују формалности 
повезане са преласком 
преко границе. 

Могућност предвиђена 
овим ставом не може се 
употребљавати за 
одређивање додатних 
обавеза издавања рачуна, 
које су веће од оних 
прописаних у поглављу 3. 

Члан 31. 
став 1.  

У члану 51а став 2. мења 

се и гласи: 

„Обвезник је дужан да уз 

пореску пријаву за 

последњи порески период 

календарске године, 

односно последњи порески 

период достави 

надлежном пореском 

органу обавештење о: 

1) лицу које није 

евидентирано за обавезу 

плаћања ПДВ у складу са 

овим законом, а које му је 

од 1. јануара до истека 

последњег пореског 

периода календарске 

године, односно 

последњег пореског 

периода у Републици 

извршило промет 

секундарних сировина и 

услуга које су непосредно 

повезане са тим добрима, 

као и износу тог промета; 

2) пољопривреднику који 

није евидентиран за 

обавезу плаћања ПДВ у 

складу са овим законом, а 

који му је од 1. јануара до 

истека последњег пореског 

периода календарске 

године, односно 

последњег пореског 

периода извршио промет 

пољопривредних и 

Потпуно 
усклађено 
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шумских производа и 

пољопривредних услуга, 

као и износу тог промета.ˮ 
 

Члан 
273. 

Државе чланице могу 
прописати и друге обавезе 
које сматрају потребним да 
би осигурале правилну 
наплату ПДВ, као и да би 
спречиле утају, уз 
поштовање једнаког 
поступања с домаћим 
трансакцијама и 
трансакцијама које 
обављају порески 
обвезници између држава 
чланица, под условом да 
те обавезе у трговини 
између држава чланица не 
узрокују формалности 
повезане са преласком 
преко границе. 

Могућност предвиђена 
овим ставом не може се 
употребљавати за 
одређивање додатних 
обавеза издавања рачуна, 
које су веће од оних 
прописаних у поглављу 3. 

Члан 31. 
став 2.  

У ставу 3. после речи: 

„тачка 2) овог чланаˮ 

додају се запета и речи: 

„као и о износу извршеног 

промета, без припадајућих 

обавезаˮ. 

Потпуно 
усклађено 

   

  
Члан 31. 
став 3.  

Став 4. брише се.    Техничко 
усаглашавање 

Члан 
183. 

Ако за предметни порески 
период износ одбитка 
прелази износ дугованог 
ПДВ, државе чланице могу 
у складу с условима које 
одређују или извршити 
повраћај или пренети више 
уплаћени порез у следећи 
период. 

Државе чланице могу 
одбити да изврше  

Члан 32.  У члану 52. став 4. после 

речи: „пореске пријавеˮ 

додају се речи: „ако је 

пореска пријава 

благовремено поднета, у 

року од 45 дана, односно у 

року од 15 дана за 

обвезнике који претежно 

врше промет добара у 

иностранство од дана 

подношења пореске 

пријаве која није 

Потпуно 
усклађено 
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повраћај или пренос ако је 
износ више уплаћеног 
пореза занемарљив. 

благовремено поднетаˮ. 
 

  Члан 34. 
За опорезиви промет 
добара и услуга који се 
врши након почетка 
примене овог закона, а за 
који је пре почетка 
примене овог закона 
наплаћена, односно 
плаћена накнада или део 
накнаде, порески дужник 
за тај промет одређује се у 
складу са Законом о 
порезу на додату вредност 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 84/04, 86/04 - исправка, 
61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 - др. закон и 142/14). 
 

    

  Члан 35. 
Ако су након ступања на 
снагу овог закона престали 
услови под којима се код 
преноса имовине или дела 
имовине сматрало да 
промет добара и услуга 
није извршен у складу са 
чланом 6. став 1. тачка 1) 
Закона о порезу на додату 
вредност („Службени 
гласник РС”, бр. 84/04, 
86/04 - исправка, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - 
др. закон и 142/14), 
примењују се одредбе овог 
закона. 

    

  Члан 36. 
Од дана почетка примене 
овог закона пореским 
пуномоћјима датим 
лицима из члана 10. став 
1. тачка 2) Закона о порезу 
на додату вредност 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 84/04, 86/04 - исправка, 
61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
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68/14 - др. закон и 142/14) 
престаје правно дејство. 

  
Члан 37. Одредбе овог закона које 

садрже овлашћења за 
доношење подзаконских 
аката примењиваће се од 
дана ступања на снагу 
овог закона. 
Одредбе овог закона које 
се односе на подношење 
захтева и издавање 
одобрења за пореско 
пуномоћство примењиваће 
се од 1. октобра 2015. 
године. 

    

  
Члан 38. Овај закон ступа на снагу 

наредног дана од дана 
објављивања у 
„Службеном гласнику 
Републике Србије”, а 
примењиваће се од 15. 
октобра 2015. године, осим 
одредаба члана 29. овог 
закона које ће се 
примењивати од 1. јануара 
2016. године и одредаба 
чл. 25, 27. став 1. и 30. 
овог закона које ће се 
примењивати од 1. јануара 
2017. године. 
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1. Назив прописа EУ 

Директива Савета 2008/9/ЕЗ од 12. фебруара 2008. о утврђивању детаљних правила за 
рефакцију ПДВ, предвиђених у Директиви 2006/112/ЕЗ, пореским обвезницима који немају 
пословно седиште у држави чланици повраћаја, већ у другој држави чланици 

Council Directive 2008/9/ECof 12 february 2008 laying down detailed rules for the refund of value 
added tax, provided for in Directive 2006/112/ec, to taxable persons not established in the 
Member State of refund but established in another Member State 

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

 

 

32008L0009 

3.Овлашћени предлагач прописа – Влада  4. датум израде табеле 

Обрађивач: Министарство финансија  24. август 2015. године 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе 

усклађености са прописом ЕУ 

6. Бројчане ознаке (шифре) планираних 

прописа из базе НПИ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 

Draft Law on Amendments and Suplements to Law on Value Added Tax  

2008 - 4 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

 

 

а) а1) б) б1) в) г) д) ђ) 
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Одредб

а 

прописа 

ЕУ 

(члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

Садржина одредбе Одредб

е 

прописа 

(члан, 

став, 

тачка) 

Садржина 

одредбе 

Усклађеност 

одредбе 

прописа са 

одредбом 

прописа ЕУ 

(потпуно 

усклађено, 

делимично 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво) 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност 

или 

непреносивост 

Предвиђени 

датум за 

постизање 

потпуне 

усклађености 

Напомена о 

усклађености 

прописа са 

прописима 

ЕУ 
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Члан 3. Ова Директива се примењује на 

сваког пореског обвезника 

који нема седиште у држави 

чланици повраћаја и који 

задовољава 

следеће критеријуме: 

 

(б) током рока за повраћај није 

испоручивао никаква добра ни 

пружао 

услуге за које се сматра да су 

биле испоручене у државу 

чланицу повраћаја, осим 

следећих трансакција: 

 

и. испорука превозних услуга и 

њима сродних услуга, 

изузетих у складу са члановима 

144, 146, 148, 149, 151, 

153, 159. или 160. Директиве 

2006/112/ЕЗ. 

Члан 33. 
У члану 53. став 
1. тачка 4) мења 
се и гласи: 
„4) не врши 
промет добара и 
услуга у 
Републици, 
односно да 
пружа само 
услуге превоза 
добара које су у 
складу са 
чланом 24. став 
1. тач. 1), 5) и 8) 
овог закона 
ослобођене 
пореза или врши 
само превоз 
путника који у 
складу са 
чланом 49. став 
7. овог закона 
подлеже 
појединачном 
опорезивању 
превоза.”. 

 

Потпуно 

усклађено 
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1. Назив прописа EУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

Директива Савета 2009/132/ЕЗ од 19. октобра 2009. године о утврђивању 
области примене члана 143. (б) и (ц) Директиве 2006/112/ЕЗ у погледу 
ослобађања одређених коначних увоза добара од пореза на додату 
вредност 

Council Directive 2009/132/EC of 19 October 2009 determining the scope of 
Article 143(b) and (c) of Directive 2006/112/EC as regards exemption from value 
added tax on the final importation of certain goods 

 

32009L0132 

3.Овлашћени предлагач прописа – Влада  4. датум израде табеле 

Обрађивач: Министарство финансија   24. август 2015. године 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе 
усклађености са прописом ЕУ 

6. Бројчане ознаке (шифре) планираних 
прописа из базе НПИ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 

Draft Law on Amendments and Suplements to Law on Value Added Tax  

2008 - 4 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) а1) б) б1) в) г) д) ђ) 
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Одредб
а 
прописа 
ЕУ 
(члан, 
став, 
подстав, 
тачка, 
анекс) 

Садржина одредбе Одредб
е 
прописа 

(члан, 
став, 
тачка) 

Садржина 
одредбе 

Усклађеност 
одредбе 
прописа са 
одредбом 
прописа ЕУ 
(потпуно 
усклађено, 
делимично 
усклађено, 
неусклађено, 
непреносиво) 

Разлози за 
делимичну 
усклађеност, 
неусклађеност 
или 
непреносивост 

Предвиђени 
датум за 
постизање 
потпуне 
усклађености 

Напомена о 
усклађености 
прописа са 
прописима 
ЕУ 
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Члан 43. 1. У складу с члановима 44, 45. и 
46, од пореза при увозу су 
ослобођени: 
(б) разна добра која је бесплатно 
послала особа или организација с 
пословним седиштем ван 
Заједнице, и без комерцијалне 
намере пошиљаоца, државним 
организацијама или другим 
хуманитарним или филантропским 
организацијама које су одобрила 
надлежна тела, за употребу код 
прикупљања новца на повременим 
хуманитарним приредбама за 
помоћ лицима којима је то 
потребно; 
 

 

Члан 16. 
став. 1. 

У члану 26. 

тачка 1а) 

после речи: 

„хуманитарна 

помоћˮ 

додају се 

речи: „у 

складу са 

законом 

којим се 

уређују 

донације, 

односно 

хуманитарна 

помоћˮ. 

 

Делимично 
усклађено 

Разлог за 
делимичну 
усклађеност 
садржан је у 
потреби да се 
још увек 
задржи 
пореско 
ослобођење 
за увоз свих 
добара која 
представљају 
хуманитарну 
помоћ, 
односно чији 
се увоз врши 
на основу 
уговора о 
донацији. 

Најкасније у 
складу са 
роковима 
предвиђеним 
Споразумом о 
стабилизацији 
и 
придруживању. 

 

 

 


