
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И 

НОШЕЊЕ ДОБАРА 

Члан 1. 

У Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени 
гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 
31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 - др. закон и 
140/14), у члану 2. став 1. после речи: „(у даљем тексту: регистрација)” додају 
се запета и речи: „осим код привремене регистрације која се врши на период 
краћи од једне године,”. 

Члан 2. 

У члану 5. став 1. тачка 1) тачка и запета на крају замењују се запетом и 
додају речи: „уз доказе о испуњењу прописаних услова;”. 

У тачки 2) тачка и запета на крају замењују се запетом и додају речи: „уз 
доказе о испуњењу прописаних услова;”. 

У тачки 2а) после речи: „родитељи” додају се речи: „и усвојиоци”, а тачка 
и запета на крају замењују се запетом и додају речи: „уз доказе о испуњењу 
прописаних услова;”. 

Тачка 3) мења се и гласи:  

„3) здравствене установе основане од стране Републике Србије, 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, чији је власник 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у 
потпуности или у већинском делу - за амбулантна возила;”.  

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

„Ако физичко лице по више основа из става 1. тач. 1) до 2а) овог члана 
има право на пореско ослобођење, то право остварује на једно путничко возило 
које се на име тог лица, уз доказе о испуњењу услова из става 2. овог члана, 
прво региструје у једној години.” 

Члан 3. 

У члану 5а став 1. после речи: „регистрације” додају се запета и речи: 
„односно за моторно возило за које надлежном органу нису пружени докази о 
испуњењу услова за остваривање права из члана 5. став 1. овог закона”.  

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

„Ако власник возила код чије регистрације је остварено право на 
умањење пореза из члана 5. став 3. овог закона, пре истека важења 
регистрације престане да тим возилом обавља ауто-такси превоз, односно 
обуку кандидата за возаче, дужан је да за период од дана престанка обављања 
те делатности тим возилом до истека периода на који је возило регистровано, 
плати припадајући износ пореза на употребу моторних возила који се утврђује у 
односу на разлику прописаног износа пореза за то возило из члана 4. овог 
закона на дан регистрације и плаћеног умањеног износа пореза, у сразмери са 
тим периодом.” 
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Члан 4. 

У члану 5б став 2. после речи: „износу” додају се речи: „и доказ о 
плаћеном порезу у случају из члана 5а став 4. овог закона”. 

Члан 5. 

У члану 6. после речи: „моторних возила” додају се речи: „и доказа о 
плаћеном порезу у случају из члана 5а став 4. овог члана”. 

Члан 6. 

У члану 13а после речи: „плутајуће дозволе” додају се речи: „(у даљем 
тексту: упис пловила у уписник)”. 

Члан 7. 

У члану 16. став 2. мења се и гласи: 

„Доказ о плаћеном порезу на употребу пловила у прописаном износу и 
доказ о плаћеном порезу у случају из члана 16а став 3. овог члана обвезник 
подноси уз захтев за упис пловила у уписник органу надлежном за упис 
пловила у уписник.”  

У ставу 3. речи: „Упис пловила, односно продужење важности бродског 
сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, у 
уписник може се извршити само уз доказ о плаћеном порезу на употребу 
пловила у прописаном износу,” замењују се речима: „Упис пловила у уписник 
може се извршити само уз доказ, односно доказе, из става 2. овог члана”.  

Члан 8. 

У члану 16а став 1. после речи: „плутајуће дозволе” додају се запета и 
речи: „односно за пловило за које надлежном органу нису пружени докази из 
члана 16. став 4. овог закона о испуњењу услова за остваривање права из 
члана 15а овог закона”. 

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

„Ако је обвезник пре истека важења уписа, односно важности бродског 
сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, 
престао да обавља регистровану делатност пловилом код чијег уписа у уписник 
је остварено право на ослобођење из члана 15а овог закона, дужан је да за 
период од дана престанка обављања те делатности тим пловилом до истека 
периода на који је пловило уписано у уписник, плати припадајући износ пореза 
на употребу пловила који се утврђује сразмерно том периоду, у односу на порез 
за то пловило из члана 15. овог закона на дан уписа у уписник.”  

Члан 9. 

У члану 20. став 2. после речи: „износу” додају се речи: „и доказ о 
плаћеном порезу у случају из члана 20а став 3. овог закона”. 

Члан 10. 

У члану 20а став 1. после речи: „провери пловидбености” додају се 
запета и речи: „односно за који надлежном органу нису пружени докази о 
испуњењу услова за остваривање права из члана 19. став 4. овог закона”. 

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

„Обвезник који је ваздухоплов за који је остварено право на ослобођење 
из члана 19. став 4. овог закона престао да користи за спорт, односно обвезник 
коме је престало својство члана Ваздухопловног савеза Србије, пре истека 
важења уписа ваздухоплова у регистар, односно важности потврде о провери 
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пловидбености, дужан је да плати припадајући износ пореза на употребу 
ваздухоплова за тај ваздухоплов, за период од дана престанка коришћења за 
спорт, односно престанка чланства Ваздухопловног савеза Србије, до истека 
периода на који је ваздухоплов уписан у регистар, односно на који је продужена 
важност потврде о провери пловидбености, који се утврђује сразмерно том 
периоду у односу на порез за тај ваздухоплов из члана 19. ст. 1. до 3. овог 
закона на дан уписа у регистар, односно продужења потврде о провери 
пловидбености.” 

Члан 11. 

Члан 21. мења се и гласи: 

„Члан 21. 

Порез на регистровано оружје плаћа се за сваку календарску годину, на 
регистровано оружје утврђено овим законом, и то на: 

1) аутоматску пушку; 

2) полуаутоматску пушку; 

3) оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за држање 
оружја, односно колекционарска дозвола, односно дозвола за ношење 
оружја, осим на гасне спрејеве и на уређаје за изазивање електрошокова 
(електрошокере или парализаторе).” 

Члан 12. 

У члану 22. речи: „одобрења, односно оружног листа, односно дозволе, 
за држање, односно за држање и ношење оружја” замењују се речима: „оружног 
листа, односно колекционарске дозволе, односно дозволе за ношење оружја, за 
оружје из члана 21. овог закона.” 

Члан 13. 

Члан 23. мења се и гласи:  

„Члан 23. 

Обвезник пореза на регистровано оружје је лице на које гласи оружни 
лист, односно колекционарска дозвола, односно дозвола за ношење оружја. 

Ако је за више лица издат оружни лист, односно колекционарска 
дозвола, односно дозвола за ношење једног истог оружја, порески обвезник је 
власник оружја.”  

Члан 14. 

Члан 24. мења се и гласи: 

„Члан 24. 

Порез на регистровано оружје плаћа се у годишњем износу, по сваком 
комаду оружја, и то на: 

   
динара 

1) аутоматску пушку  
 

12.700 

2) полуаутоматску пушку  
 

5.090  
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3) оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за 
држање оружја, односно колекционарска дозвола  

  

 
3.440 

4) оружје за личну безбедност за које су издати оружни лист 
за држање, односно колекционарска дозвола, као и дозвола за 
ношење оружја  

 

 
17.160.” 

Члан 15. 

После члана 24. додаје се члан 24а, који гласи: 

„Члан 24а 

На регистровано оружје из члана 21. овог закона за које је у току 
календарске године настала пореска обавеза, порез на регистровано оружје за 
ту годину утврђује се и плаћа у припадајућем износу у односу на износ пореза 
из члана 24. овог закона, који је сразмеран периоду од настанка пореске 
обавезе до истека те календарске године. 

На регистровано оружје из члана 21. овог закона за које је правоснажним 
решењем надлежног органа одузет оружни лист, односно колекционарска 
дозвола, односно дозвола за ношење оружја, порез на регистровано оружје за 
ту годину утврђује се и плаћа у припадајућем износу у односу на износ пореза 
из члана 24. овог закона, који је сразмеран периоду од почетка те календарске 
године, односно од настанка пореске обавезе у тој години, до дана 
правоснажности решења надлежног органа.  

Ако је порез на регистровано оружје утврђен и плаћен за годину у којој је 
правоснажним решењем надлежног органа одузет оружни лист, односно 
колекционарска дозвола, односно дозвола за ношење оружја, припадајући 
износ пореза за период од дана правоснажности решења о одузимању оружног 
листа, односно дозволе, до истека те године, сматра се више плаћеним 
порезом, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска 
администрација. 

За регистровано оружје из члана 24. тачка 3) овог закона за које 
обвезник у току календарске године добије дозволу за ношење оружја, пореска 
обавеза за ту годину из тачке 3) тог члана увећава се за припадајући износ, који 
се обрачунава у односу на разлику износа пореза из тач. 4) и 3) тог члана 
сразмерно периоду од дана издавања дозволе за ношење оружја до истека те 
календарске године.  

Порез на регистровано оружје утврђује се и плаћа у припадајућем износу 
који се утврђује на начин из ст. 2. и 3. овог члана, за регистровано оружје, и то:  

1) за које у току календарске године истекне а не продужи се важност 
оружног листа, односно колекционарске дозволе, односно дозволе за 
ношење оружја; 

2) које се у току календарске године онеспособи, у складу са законом 
којим се уређују оружје и муниција;  

3) на коме се у току календарске године пренесе право својине; 

4) кад у току календарске године наступи смрт обвезника; 

5) кад наступе друге чињенице, у складу са законом којим се уређују 
оружје и муниција, које доводе до престанка пореске обавезе у складу са 
овим законом.” 
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Члан 16. 

У члану 26. став 1. после речи: „података које му” додају се речи: „за 
оружје из члана 21. овог закона”, а речи: „оружни лист за држање и ношење 
оружја за личну безбедност, оружни лист за држање и ношење оружја, односно 
дозволу за ношење оружја за личну безбедност” замењују се речима: „исправу 
о регистровању оружја”. 

Став 2. мења се и гласи:  

„Републички орган управе задужен за унутрашње послове дужан је да 
податке из става 1. овог члана достави надлежном пореском органу у року од 
15 дана од дана:  

1) издавања оружног листа, односно колекционарске дозволе, односно 
дозволе за ношење оружја;  

2) правоснажности решења о одузимању оружног листа, односно 
колекционарске дозволе, односно дозволе за ношење оружја; 

3) истицања важности оружног листа, односно колекционарске дозволе, 
односно дозволе за ношење оружја, која није продужена;  

4) пријаве онеспособљавања оружја;  

5) преноса права својине на регистрованом оружју;  

6) преузимања оружја од стране тог органа након смрти власника; 

7) наступања других чињеница, у складу са законом којим се уређују 
оружје и муниција, које доводе до настанка или престанка пореске обавезе у 
складу са овим законом.” 

Члан 17. 

После члана 28. додаје се члан 28а, који гласи: 

„Члан 28а 

Новчаном казном у износу од 100.000 до 500.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице - обвезник пореза који у прописаном року не уплати 
порез из чл. 5б, 16, 20. и 26. овог закона.  

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за 
прекршај и одговорно лице у правном лицу из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за 
прекршај физичко лице - обвезник пореза који у прописаном року не уплати 
порез из чл. 5б, 16, 20. и 26. овог закона.  

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за 
прекршај одговорно лице у органу надлежном за регистрацију моторног возила, 
ако регистрацију изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу моторних 
возила у прописаном износу (члан 6).  

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за 
прекршај одговорно лице у органу надлежном за послове уписа пловила у 
уписник, односно за продужење важности бродског сведочанства, односно 
пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, ако упис пловила, односно 
продужење важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, 
односно плутајуће дозволе, изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу 
пловила у прописаном износу (члан 16. став 3).  

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за 
прекршај одговорно лице у органу надлежном за послове уписа ваздухоплова у 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0005#c0005-02
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0016#c0016
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0020#c0020
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0026#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0005#c0005-02
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0016#c0016
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0020#c0020
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0026#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0006#c0006
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0016#c0016
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регистар, односно за продужење рока важности уверења о пловидбености, ако 
упис ваздухоплова, односно продужење важења потврде о провери 
пловидбености, изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу 
ваздухоплова у прописаном износу (члан 20. став 3).  

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за 
прекршај одговорно лице у републичком органу управе задуженом за 
унутрашње послове, ако не достави, односно не достави у прописаном року, 
податке из члана 26. став 2. овог закона.”  

Члан 18. 

Прво усклађивање износа пореза на регистровано оружје, за плаћање у 
2017. години, извршиће се у децембру 2016. године индексом потрошачких 
цена, за период од 1. јануара 2016. године до 30. новембра 2016. године, према 
подацима републичког органа надлежног за послове статистике, при чему се 
заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ 
преко пет динара заокружује на десет динара. 

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, 
објавити усклађене динарске износе пореза из става 1. овог члана. 

Члан 19. 

Од дана ступања на снагу овог закона неће се примењивати износи 
пореза на регистровано оружје, усклађени до почетка примене овог закона за 
плаћање у 2016. години, сагласно одредби члана 27а Закона о порезима на 
употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 
43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 
100/11, 120/12, 113/13, 68/14-др. закон и 140/14). 

Порез на регистровано оружје за 2016. годину утврђиваће се у складу са 
овим законом. 

Члан 20. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0020#c0020
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0026#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df14607%26action%3Dpropis%26path%3D01460701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29611%26action%3Dpropis%26path%3D02961101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29612%26action%3Dpropis%26path%3D02961201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df31262%26action%3Dpropis%26path%3D03126201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df40535%26action%3Dpropis%26path%3D04053501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df48695%26action%3Dpropis%26path%3D04869501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df55352%26action%3Dpropis%26path%3D05535201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df62837%26action%3Dpropis%26path%3D06283701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df65938%26action%3Dpropis%26path%3D06593801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df70809%26action%3Dpropis%26path%3D07080901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df78583%26action%3Dpropis%26path%3D07858301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df78888%26action%3Dpropis%26path%3D07888801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df80966%26action%3Dpropis%26path%3D08096601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df85623%26action%3Dpropis%26path%3D08562301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df91705%26action%3Dpropis%26path%3D09170501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df99198%26action%3Dpropis%26path%3D09919801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df103155%26action%3Dpropis%26path%3D10315501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df106485%26action%3Dpropis%26path%3D10648501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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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 овај закон треба да реши, односно циљеви који се овим 
законом постижу 

Основни разлог за доношење овог закона, односно циљ који се овим 
законом постиже, садржан је у потреби усаглашавања одредаба Закона о 
порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 
26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 
101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-др. закон и 140/14 - у даљем тексту: 
Закон) којима се уређује порез на регистровано оружје, са Законом о оружју и 
муницији („Службени гласник РС”, број 20/15 - у даљем тексту: Закон о оружју и 
муницији), који се примењује од 5. марта 2016. године. При томе се овим 
законом износи пореза на регистровано оружје предлажу у истоветним 
износима као што су усклађени износи пореза у којима би се порез на 
регистровано оружје плаћао у 2016. години да нису предложене измене и 
допуне Закона.  

Имајући у виду да усвојиоци врше родитељско право над усвојеном 
децом, предлаже се да ослобођење од пореза на употребу моторних возила, 
које могу остварити родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној 
заштити, односно о којима родитељи непосредно брину, могу остварити и 
усвојиоци те деце.  

Предлаже се сужавање ослобођења од пореза на употребу моторних 
возила за који су обвезници здравствене установе, а чији су предмет 
амбулантна возила (која имају карактер путничких возила), само за случајеве 
када су оснивачи или власници  тих установа (у потпуности или у већинском 
делу) - Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе.  

Предлаже се плаћање одговарајућег пореза у сразмерном износу за 
случај кад обвезник у току године престане да испуњава услове за умањење 
пореза на употребу моторних возила, односно на пореско ослобођење за 
пловила и ваздухоплове. 

Прецизирају се поједине одредбе, како би се њихова примена што 
доследније остваривала и прописују се новчане казне за непоштовање 
одредаба овог закона.  
  

 Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења Закона 

Нису разматране могућности да се циљеви које овај закон треба да 
постигне остваре без његовог доношења, имајући у виду да је реч о 
елементима система опорезивања који се, сагласно одредби члана 15. ст. 2. и 
3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15) 
уређују пореским законом, те се измене и допуне тих елемената не могу се 
решити доношењем подзаконских аката, односно предузимањем других мера у 
оквиру послова државне управе. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df14607%26action%3Dpropis%26path%3D01460701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29611%26action%3Dpropis%26path%3D02961101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29612%26action%3Dpropis%26path%3D02961201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df31262%26action%3Dpropis%26path%3D03126201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df40535%26action%3Dpropis%26path%3D04053501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df48695%26action%3Dpropis%26path%3D04869501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df55352%26action%3Dpropis%26path%3D05535201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df62837%26action%3Dpropis%26path%3D06283701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df65938%26action%3Dpropis%26path%3D06593801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df70809%26action%3Dpropis%26path%3D07080901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df78583%26action%3Dpropis%26path%3D07858301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df78888%26action%3Dpropis%26path%3D07888801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df80966%26action%3Dpropis%26path%3D08096601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df85623%26action%3Dpropis%26path%3D08562301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df91705%26action%3Dpropis%26path%3D09170501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df99198%26action%3Dpropis%26path%3D09919801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df103155%26action%3Dpropis%26path%3D10315501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df106485%26action%3Dpropis%26path%3D10648501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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 Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема 

 Доношење овог закона је најбољи начин за решавање проблема, из 
разлога што се ради о законској материји, коју је једино и могуће мењати и 
допуњавати одговарајућим изменама и допунама 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.  
Имајући у виду да се износи пореза на употребу моторних возила 

утврђују као годишњи, прецизира се да се код привремене регистрације која се 
врши на период краћи од једне године порез не плаћа. 
 

Уз чл. 2. до 5.  
Предлаже се да усвојилац детета вишеструко ометеног у развоју које је у 

отвореној заштити, односно о коме усвојилац непосредно брине, може 
остварити право на ослобођење од пореза на употребу моторних возила, под 
истим условима као и родитељ, зато што у случају усвојења усвојилац врши 
родитељско право над дететом.   

Уједно се прецизира постојећа одредба у смислу да се то право  може 
остварити не само за путничко возило чија је регистрација прва по редоследу, 
већ за једно путничко возило које се прво региструје уз доказ о испуњењу 
прописаних услова за ослобођење. Имајући у виду да тај доказ доставља 
обвезник, обвезник - физичко лице који порез плаћа за више возила може 
оптирати за које ће возило остварити пореско ослобођење.   

Кад за ослобођење постоји више законских основа (нпр. кад је једно 
лице особа са инвалидитетом и истовремено родитељ детета вишеструко 
ометеног у развоју које је у отвореној заштити, односно кад је једно лице 
родитељ два вишеструко ометена детета...) право на пореско ослобођење 
остварује се по једном основу (што значи само за једно путничко возило).  

Имајући у виду да, према закону којим се уређују порески поступак и 
пореска администрација, терет доказивања чињеница од утицаја на смањење 
или укидање  пореза сноси порески обвезник, предлаже се да се плаћени порез 
на употребу моторних возила, за возило за које надлежном органу нису 
пружени докази о испуњењу услова за пореско ослобођење, не сматра више 
или погрешно плаћеним порезом. 

Предлаже се увођење обавезе власнику возила код чије регистрације је 
остварено право на умањење пореза по основу обављања такси делатности 
или обуке кандидата за возаче, који пре истека важења регистрације тим 
возилом престане да обавља наведену делатност, да за период од дана 
престанка обављања те делатности тим возилом до истека периода на који је 
возило регистровано, плати припадајући износ пореза на употребу моторних 
возила.  
 

Уз чл. 6. до 8. 
Према закону којим се уређују порески поступак и пореска 

администрација, терет доказивања чињеница од утицаја на смањење или 
укидање пореза сноси порески обвезник. Стога се предлаже да се плаћени 
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порез на употребу пловила, за пловило за које надлежном органу нису пружени 
докази о испуњењу услова за пореско ослобођење, не сматра више или 
погрешно плаћеним порезом. 

Предлаже се да се порез на употребу пловила плаћа у случају кад је 
обвезник пре истека важења уписа, бродског сведочанства, пловидбене или 
плутајуће дозволе, престао да обавља регистровану делатност пловилом код 
чијег уписа у уписник је остварено право на ослобођење. У том случају се порез 
плаћа за период од дана престанка обављања те делатности тим пловилом до 
истека периода на који је пловило уписано у уписник, а износ пореза за 
плаћање утврђује се сразмерно том периоду у односу на порез за то пловило 
на дан уписа у уписник (који је прописан на годишњем нивоу).  

Уједно се врши међусобно правнотехничко усаглашавање одредаба 
којима се уређује порез на употребу пловила. 
  

Уз чл. 9. и 10. 
Према закону којим се уређују порески поступак и пореска 

администрација, терет доказивања чињеница од утицаја на смањење или 
укидање  пореза сноси порески обвезник. Стога се предлаже да се плаћени 
порез на употребу ваздухоплова, за ваздухоплов за које надлежном органу нису 
пружени докази о испуњењу услова за пореско ослобођење, не сматра више 
или погрешно плаћеним порезом. 

Предлаже се да се порез на употребу ваздухоплова плаћа у случају кад 
је обвезник ваздухоплов, за који је остварено право на ослобођење, престао да 
користи за спорт или му је престало својство члана Ваздухопловног савеза 
Србије, пре истека важења уписа ваздухоплова у регистар, односно важности 
потврде о провери пловидбености. У том случају порез се плаћа за период од 
дана престанка коришћења за спорт, односно престанка чланства 
Ваздухопловног савеза Србије, до истека периода на који је ваздухоплов 
уписан у регистар, односно на који је продужена важност потврде о провери 
пловидбености, а износ пореза  утврђује се сразмерно том периоду у односу на 
порез за тај ваздухоплов на дан уписа у регистар, односно продужења потврде 
о провери пловидбености (који је прописан на годишњем нивоу). 
 

Уз чл. 11. до 14. 
Предлаже се усаглашавање предмета опорезивања порезом на 

регистровано оружје са Законом о оружју и муницији. Наиме, од 5. марта 2016. 
године, као дана почетка примене Закона о оружју и муницији, оружјем за личну 
безбедност сматрају се и гасни спрејеви и уређаји за изазивање 
електрошковова (електрошокери и парализатори), при чему се та оружја могу 
набављати и држати без исправе и пријаве надлежном органу. Предлаже се да 
се наведена оружја изузму из предмета опорезивања порезом на регистровано 
оружје, из разлога што за конкретно оружје не постоје елементи који би 
определили дан настанка пореске обавезе и пореског обвезника (имајући у 
виду да се порез на регистровано оружје утврђује решењем, пореском 
обвезнику - лицу коме је издата прописана исправа за држање, односно за 
држање и ношење оружја, почев од издавања те исправе).   

Према Закону о оружју и муницији, решењем надлежног органа може се 
одобрити издавање колекционарске дозволе физичком лицу које, између 
осталих прописаних услова, поседује најмање пет комада регистрованог оружја 
из категорије Б. Колекционарска дозвола важи трајно и на основу ње се може 
набавити више комада оружја из категорије Б. Стога се предлаже да се и за 
оружје за личну безбедност за које је издата колекционарска дозвола порез на 
регистровано оружје плаћа, по сваком комаду оружја које је предмет 
опорезивања тим порезом. 
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С тим у вези, предлаже се усаглашавање одредаба које уређују пореског 
обвезника, настанак пореске обавезе и износ пореза, са одредбом која уређује 
предмет опорезивања. Износи пореза на регистровано оружје предлажу се у 
истоветним износима као што су усклађени износи пореза у којима би се порез 
по овом основу плаћао у 2016. години да нису предложене измене и допуне 
одредаба којима се уређује порез на регистровано оружје са Законом о оружју и 
муницији 
 

Уз члан 15.  
Предлаже се да се порез на регистровано оружје, прописан у годишњем 

износу, плаћа за сразмерни део године у случајевима кад је у току године за 
коју се порез плаћа настала или престала пореска обавеза (нпр. кад је 
правоснажним решењем надлежног органа одузета исправа за држање или за 
држање и ношење оружја, кад је добијена дозвола за ношење оружја, кад је 
истекла а није продужена важност исправе за држање или за држање и ношење 
оружја, кад се пренесе  право својине на оружју, кад наступи смрт обвезника и 
сл.). 
 

Уз члан 16. 
Прецизира се одредба којом се уређује извештавање Пореске управе о 

променама у вези са исправама које су издате за регистровано оружје, а које 
доводе до настанка или престанка пореске обавезе, односно до увећања или 
умањења пореза по том основу. 
 

Уз члан 17. 
Предлаже се прописивање новчаних казни за прекршај због 

непоштовања одредаба овог закона. 
 
Уз чл. 18. до 20. 
Предлаже се да се прво усклађивање износа пореза на регистровано 

оружје, за плаћање у 2017. години, изврши у децембру 2016. године, индексом 
потрошачких цена, за период од 1. јануара 2016. године до 30. новембра 2016. 
године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, 
при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у 
обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

Предлаже се да овај закон ступи на снагу 1. јануара 2016. године. С тим 
у вези, порез на регистровано оружје за 2016. годину утврђиваће се у складу са 
овим законом. Такође, од дана ступања на снагу овог закона неће се 
примењивати износи пореза на регистровано оружје, који су усклађени до 
почетка примене овог закона за плаћање у 2016. години, сагласно одредби 
члана 27а Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 
(„Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 
114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-др. 
закон и 140/14). 
 

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”, број 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df14607%26action%3Dpropis%26path%3D01460701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29611%26action%3Dpropis%26path%3D02961101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29612%26action%3Dpropis%26path%3D02961201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df31262%26action%3Dpropis%26path%3D03126201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df40535%26action%3Dpropis%26path%3D04053501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df48695%26action%3Dpropis%26path%3D04869501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df55352%26action%3Dpropis%26path%3D05535201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df62837%26action%3Dpropis%26path%3D06283701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df65938%26action%3Dpropis%26path%3D06593801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df70809%26action%3Dpropis%26path%3D07080901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df78583%26action%3Dpropis%26path%3D07858301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df78888%26action%3Dpropis%26path%3D07888801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df80966%26action%3Dpropis%26path%3D08096601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df85623%26action%3Dpropis%26path%3D08562301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df91705%26action%3Dpropis%26path%3D09170501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df99198%26action%3Dpropis%26path%3D09919801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df103155%26action%3Dpropis%26path%3D10315501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df106485%26action%3Dpropis%26path%3D10648501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-


11 
 

20/12-пречишћен текст), имајући у виду да се порез на регистровано оружје 
утврђује на годишњем нивоу а да је неопходно усагласити предмет 
опорезивања порезом на регистровано оружје са Законом о оружју и муницији, 
који се примењује од 5. марта 2016. године.  
 Недоношење Закона по хитном поступку могло би да има штетне 
последице у погледу остваривања прихода по основу пореза на регистровано 
оружје у 2016. години јер, од почетка примене Закона о оружју и муницији, 
настанак пореске обавезе и врсте оружја за личну безбедност не би биле 
усаглашене са предметом опорезивања, а неостваривање прихода могло би да 
проузрокује штетне последице по рад органа и организација који се финансира 
из тих прихода. 
 

VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
  Овим законом се, пре свега, врши правнотехничко усаглашавање 
одредаба Закона којима је уређен порез на регистровано оружје са Законом о 
оружју и муницији, као и прописивање новчаних казни за непоштовање 
одредаба Закона. Износи пореза на регистровано оружје који се предлажу 
истоветни су усклађеним износима пореза у којима би се порез по овом основу 
плаћао у 2016. години да нису предложене измене и допуне Закона. Стога овај 
закон у делу у коме се уређује порез на регистровано оружје нема за последицу 
остваривање ефеката које би требало анализирати и рачунски исказати.   

У делу у коме се уређују порез на употребу моторних возила, пловила и 
ваздухоплова извршена су прецизирања, уз проширење ослобођења од пореза 
на употребу моторних возила и на усвојиоце вишеструко ометене деце (под 
истим условима под којима то право могу остварити и родитељи те деце), а 
укинуто је право на ослобођење за амбулантна возила која су путничка - под 
условом да њихов оснивач или већински власник није Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Такође, за 
ваздухоплове и пловила за која је остварено право на пореско ослобођење, као 
и за путничка возила за која је остварено право на умањење пореза из разлога 
што се користе за обављање ауто-такси превоза или обуке кандидата за 
возаче, а која у току године обвезник престане да користи по основу за који је 
остварио право на ослобођење, односно на умањење пореза, порез се плаћа у 
сразмерном износу.  

При томе, не постоји евиденција о броју усвојилаца која би садржала и 
податке о возилима за која би, као обвезници, усвојиоци имали право на 
ослобођење, која би омогућила анализу износа умањења прихода по основу тог 
ослобођења. Такође, не постоји евиденција о броју здравствених установа које 
за амбулантна (путничка) возила више неће имати право на пореско 
ослобођење, са подацима о радној запремини мотора и старости тих возила, 
која би омогућила анализу износа увећања прихода по основу укидања тог 
ослобођења овој категорији пореских обвезника.   

Евентуални престанак обављања ауто-такси превоза или обуке 
кандидата за возаче моторним возилом за који је остварено право на умањење 
пореза, односно престанак обављања делатности пловилом за који је 
остварено пореско ослобођење, или престанак чињеница по основу којих је 
остварено право на ослобођење ваздухоплова, представља неизвесну односно 
непредвидиву околност, како са становишта предмета опорезивања, тако и 
броја возила, пловила или ваздухоплова,  периода за који би се сразмерни 
износ платио и критеријума за утврђивање сразмерне висине пореза. Стога се, 
из разлога пореске правичности, предлаже плаћање сразмерног износа пореза 
ако до тих ситуација дође, али се у овом моменту не могу анализирати и 
процењивати ефекти, јер не постоје елементи за такву анализу: да ли ће, када 
и за која возила, пловила и ваздухоплове престати основ за умањење пореза, 
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односно за пореско ослобођење, колика је висина сразмерног износа пореза за 
свако од њих према прописаним критеријумима (старост возила или пловила, 
радна запремина мотора возила, дужина пловила, снага мотора пловила, 
намена и број седишта ваздухоплова...).  

Из наведених разлога, ефекти измена и допуна Закона нису исказани, 
сагласно одредби члана 40. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, 
бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 
76/14). 
 

1.На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 
 
Закон ће имати позитиван утицај на усвојиоце вишеструко ометене деце 

која су у отвореној заштити, односно о којима ова лица непосредно брину, с 
обзиром на то да се предлаже да и ова лица могу остварити право на 
ослобођење од пореза на употребу моторних возила под истим условима као 
родитељи вишеструко ометене деце. 

Закон ће довести до обавезе плаћања пореза на употребу амбулантних 
возила која се сматрају путничким возилима - за здравствене установе чији 
оснивач или већински власник није Република Србија, аутономна покрајина, или 
јединица локалне самоуправе. Амбулантна возила која се не сматрају 
путничким возилима нису предмет опорезивања.  
 Такође, за ваздухоплове и пловила за која је остварено право на пореско 
ослобођење, као и за путничка возила за која је остварено право на умањење 
пореза (из разлога што се користе за обављање ауто-такси превоза или обуке 
кандидата за возаче), а за која у току године престане основ за ослобођење, 
односно умањење пореза, порез се плаћа у сразмерном износу. 
  

2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 
(нарочито малим и средњим предузећима) 

 
Примена овог закона не би требало да доведе до додатних трошкова за 

привреду и грађане, осим у случајевима наведеним под тачком 1. ст. 2. и 3.   
 

3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити 

 
Примена овог закона не би требало да доведе до додатних трошкова за 

привреду и грађане, осим у случајевима наведеним под тачком 1. ст. 2. и 3.  
Трошкови које ће губитак права на пореско ослобођење, односно умањење 
створити јесу оправдани, из разлога што доприносе равноправнијем третману 
пореских обвезника и доследнијем опорезивању сразмерно њиховој економској 
моћи.  
 

4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишна конкуренција 

 
Овим законом се уређује опорезивање употребе, држања и ношења 

добара, што превасходно нема за циљ подстицање стварања нових 
привредних субјеката и тржишне конкуренције. 
 

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

закону 

Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним 
министарствима.  
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6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило 

оно што се доношењем закона намерава 

 
Министарство финансија надлежно је за давање мишљења у примени 

Закона. Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним 
публиковањем Билтена службених објашњења и стручних мишљења за 
примену финансијских прописа, као и на други погодан начин, додатно 
обезбеђује транспарентност, информисаност и приступ информацијама, како би 
се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем 
Закона.  

VII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ, ОДНОСНО ДОПУНЕ ВРШЕ 
 

Члан 2. 
Порез на употребу моторних возила плаћа се код издавања саобраћајне 

дозволе, односно регистрационе налепнице (у даљем тексту: регистрација), 
ОСИМ КОД ПРИВРЕМЕНЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ КОЈА СЕ ВРШИ НА ПЕРИОД 
КРАЋИ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, за моторна возила, који се врше у складу са 
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, и то: 
путничких возила, мотоцикала, мотоцикала са бочним седиштем и тешких 
трицикала. 

Путничким возилом, односно мотоциклом, односно мотоциклом са 
бочним седиштем, односно тешким трициклом, сматрају се путничко возило, 
односно мотоцикл, односно мотоцикл са бочним седиштем, односно тешки 
трицикл (у даљем тексту: моторно возило), према прописима којима се уређује 
безбедност саобраћаја на путевима. 
 

Члан 5. 
Порез на употребу моторних возила не плаћају: 
1) особа са инвалидитетом, са 80 или више процената телесног 

оштећења, на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на 
њено име прво региструје у једној години, УЗ ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕЊУ 
ПРОПИСАНИХ УСЛОВА; 

2) особа са инвалидитетом, код којих постоји телесно оштећење које има 
за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више 
процената, на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на 
њено име прво региструје у једној години, УЗ ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕЊУ 
ПРОПИСАНИХ УСЛОВА; 

2а) родитељи И УСВОЈИОЦИ вишеструко ометене деце која су у 
отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину - на једно 
возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њихово име, односно 
на име једног од њих, прво региструје у једној години, УЗ ДОКАЗЕ О 
ИСПУЊЕЊУ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА; 

3) здравствене установе за амбулантна возила; 

3) ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВАНЕ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЛИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА 

ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У 

ПОТПУНОСТИ ИЛИ У ВЕЋИНСКОМ ДЕЛУ - ЗА АМБУЛАНТНА ВОЗИЛА; 

4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања 
помоћи лицима са инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом - 
за возила прилагођена искључиво за превоз њихових чланова; 

5) Министарство унутрашњих послова; 
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6) власници моторних возила чији погон је искључиво електрични. 
Доказе о испуњењу услова за остваривање права из става 1. тач. 1), 2) и 

2а) овог члана издају надлежни органи, за годину у којој се врши регистрација. 
Прописани износ пореза на употребу моторних возила, поред умањења 

у складу са чланом 4. став 3. овог закона, додатно се умањује за 50% за возила 
из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона којима се обавља ауто-такси превоз и за 
специјална возила из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона за обуку кандидата за 
возаче са уграђеним дуплим ножним командама. 

АКО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПО ВИШЕ ОСНОВА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) ДО 2А) 
ОВОГ ЧЛАНА ИМА ПРАВО НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ, ТО ПРАВО 
ОСТВАРУЈЕ НА ЈЕДНО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО КОЈЕ СЕ НА ИМЕ ТОГ ЛИЦА, УЗ 
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПРВО 
РЕГИСТРУЈЕ У ЈЕДНОЈ ГОДИНИ. 

 
Члан 5а 

Плаћени порез на употребу моторних возила, за моторно возило које је 
уништено, односно одјављено, односно отуђено, пре истека важења 
регистрације, ОДНОСНО ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО ЗА КОЈЕ НАДЛЕЖНОМ 
ОРГАНУ НИСУ ПРУЖЕНИ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ЧЛАНА 5. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, не сматра се 
више или погрешно плаћеним порезом, у смислу закона којим се уређују 
порески поступак и пореска администрација. 

Лице које је у току године стекло право својине на регистрованом 
моторном возилу, код чије регистрације је порез на употребу моторних возила 
плаћен у прописаном износу, није у обавези да због те промене плати 
прописани порез до истека периода за који је моторно возило регистровано. 

Када лице које нема право на пореско ослобођење, односно на 
умањење пореза, у складу са чланом 5. ст. 1. и 3. овог закона, стекне у току 
периода важења регистрације право својине на регистрованом моторном 
возилу, код чије регистрације је остварено право на пореско ослобођење, 
односно на умањење пореза, порез на употребу моторних возила за то возило 
плаћа у припадајућем износу који одговара периоду од стицања права својине 
на возилу до истека регистрације. 

АКО ВЛАСНИК ВОЗИЛА КОД ЧИЈЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЈЕ ОСТВАРЕНО 
ПРАВО НА УМАЊЕЊЕ ПОРЕЗА ИЗ ЧЛАНА 5. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, ПРЕ 
ИСТЕКА ВАЖЕЊА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРЕСТАНЕ ДА ТИМ ВОЗИЛОМ ОБАВЉА 
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ, ОДНОСНО ОБУКУ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ, ДУЖАН 
ЈЕ ДА ЗА ПЕРИОД ОД ДАНА ПРЕСТАНКА ОБАВЉАЊА ТЕ ДЕЛАТНОСТИ ТИМ 
ВОЗИЛОМ ДО ИСТЕКА ПЕРИОДА НА КОЈИ ЈЕ ВОЗИЛО РЕГИСТРОВАНО, 
ПЛАТИ ПРИПАДАЈУЋИ ИЗНОС ПОРЕЗА НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
КОЈИ СЕ УТВРЂУЈЕ У ОДНОСУ НА РАЗЛИКУ ПРОПИСАНОГ ИЗНОСА 
ПОРЕЗА ЗА ТО ВОЗИЛО ИЗ ЧЛАНА 4. ОВОГ ЗАКОНА НА ДАН РЕГИСТРАЦИЈЕ 
И ПЛАЋЕНОГ УМАЊЕНОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА, У СРАЗМЕРИ СА ТИМ 
ПЕРИОДОМ.  
 

Члан 5б  
Порез на употребу моторних возила обвезник обрачунава и уплаћује на 

прописани уплатни рачун јавних прихода. 
Доказ о плаћеном порезу на употребу моторних возила у прописаном 

износу И ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 5А СТАВ 4. 
ОВОГ ЗАКОНА подноси се, уз захтев за издавање саобраћајне дозволе, 
односно регистрационе налепнице, моторног возила за које се порез плаћа. 
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Члан 6. 
Регистрација возила не може се вршити без доказа о плаћеном порезу 

на употребу моторних возила И ДОКАЗА О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ У СЛУЧАЈУ 
ИЗ ЧЛАНА 5А СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА, у прописаном износу. 
 

Члан 13а 
Пореска обавеза настаје код уписа пловила у уписник и код сваког 

продужавања важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, 
односно плутајуће дозволе (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УПИС ПЛОВИЛА У УПИСНИК), 
које се врши у складу са прописима којима се уређују пловидба и луке на 
унутрашњим водама, ако овим законом није друкчије прописано. 
 

Члан 16. 
Порез на употребу пловила обвезник обрачунава и уплаћује на 

прописани уплатни рачун јавних прихода. 
Доказ о плаћеном порезу на употребу пловила у прописаном износу 

обвезник подноси уз захтев за упис у уписник, односно за продужење важности 
бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће 
дозволе - органу надлежном за упис пловила у уписник, односно за продужење 
важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно 
плутајуће дозволе. 

ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ НА УПОТРЕБУ ПЛОВИЛА У 
ПРОПИСАНОМ ИЗНОСУ И ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ У СЛУЧАЈУ ИЗ 
ЧЛАНА 16А СТАВ 3. ОВОГ ЧЛАНА, ОБВЕЗНИК ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА 
УПИС ПЛОВИЛА У УПИСНИК - ОРГАНУ НАДЛЕЖНОМ ЗА УПИС ПЛОВИЛА У 
УПИСНИК. 

Упис пловила, односно продужење важности бродског сведочанства, 
односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, у уписник може се 
извршити само уз доказ о плаћеном порезу на употребу пловила у прописаном 
износу, УПИС ПЛОВИЛА У УПИСНИК МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ САМО УЗ ДОКАЗ, 
ОДНОСНО ДОКАЗЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, или уз доказ да брод, односно 
плутајући објекат - угоститељски објекат, пореском обвезнику непосредно 
служи за обављање његове регистроване делатности. 

Доказом да брод, односно плутајући објекат - угоститељски објекат, 
пореском обвезнику непосредно служи за обављање његове регистроване 
делатности, сматрају се оверена копија документа на основу кога је извршена 
регистрација, односно извод о регистрованом податку, издат од надлежног 
органа који садржи делатност пореског обвезника, за чије обављање је 
потребно поседовање пловила, са приложеном овереном изјавом пореског 
обвезника, односно његовог овлашћеног лица, о броју и врсти, односно врстама 
бродова у складу са чланом 15. овог закона, односно броју и површини 
плутајућих објеката - угоститељских објеката, који обвезнику непосредно служе 
за обављање његове регистроване делатности, са назнаком врсте те 
делатности. Овере, односно извод, не могу бити старији од шест месеци у 
односу на дан подношења захтева из става 2. овог члана. 
 

Члан 16а 
Плаћени порез на употребу пловила, за пловило које је уништено, 

односно брисано из уписника, односно отуђено, пре истека важности бродског 
сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, 
ОДНОСНО ЗА ПЛОВИЛО ЗА КОЈЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ НИСУ ПРУЖЕНИ 
ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 16. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ЧЛАНА 15А ОВОГ ЗАКОНА, не сматра се више или 
погрешно плаћеним порезом, у смислу закона којим се уређују порески поступак 
и пореска администрација. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01460717.html%26path%3D01460717.html%26query%3Dzakon+o++porezima+na+upotrebu%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0015
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Лице које је у току године стекло право својине на пловилу уписаном у 
уписник, односно коме је продужена важност бродског сведочанства, 
пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, за које је порез на употребу 
пловила плаћен у прописаном износу, није у обавези да због те промене плати 
порез на употребу пловила, осим ако се због тога мора извршити нови упис 
пловила у уписник, односно продужење важности бродског сведочанства, 
односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, у складу са 
прописима. 

АКО ЈЕ ОБВЕЗНИК ПРЕ ИСТЕКА ВАЖЕЊА УПИСА, ОДНОСНО 
ВАЖНОСТИ БРОДСКОГ СВЕДОЧАНСТВА, ОДНОСНО ПЛОВИДБЕНЕ 
ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ПЛУТАЈУЋЕ ДОЗВОЛЕ, ПРЕСТАО ДА ОБАВЉА 
РЕГИСТРОВАНУ ДЕЛАТНОСТ  ПЛОВИЛОМ КОД ЧИЈЕГ УПИСА У УПИСНИК ЈЕ 
ОСТВАРЕНО ПРАВО НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 15А ОВОГ ЗАКОНА, 
ДУЖАН ЈЕ ДА ЗА ПЕРИОД ОД ДАНА ПРЕСТАНКА ОБАВЉАЊА ТЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ТИМ ПЛОВИЛОМ ДО ИСТЕКА ПЕРИОДА НА КОЈИ ЈЕ ПЛОВИЛО 
УПИСАНО У УПИСНИК, ПЛАТИ ПРИПАДАЈУЋИ ИЗНОС ПОРЕЗА НА 
УПОТРЕБУ ПЛОВИЛА КОЈИ СЕ УТВРЂУЈЕ СРАЗМЕРНО ТОМ ПЕРИОДУ, У 
ОДНОСУ НА ПОРЕЗ ЗА ТО ПЛОВИЛО ИЗ ЧЛАНА 15. ОВОГ ЗАКОНА НА ДАН 
УПИСА У УПИСНИК.  
 

Члан 20. 
Порез на употребу ваздухоплова обвезник обрачунава и уплаћује на 

прописани уплатни рачун јавних прихода. 
Обвезник пореза на употребу ваздухоплова, који тражи упис 

ваздухоплова у регистар, односно продужење важења потврде о провери 
пловидбености, приликом подношења захтева дужан је да уз захтев приложи и 
доказ да је извршио уплату пореза на употребу ваздухоплова у прописаном 
износу И ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 20А СТАВ 3. 
ОВОГ ЗАКОНА. 

Упис ваздухоплова у регистар, односно продужење важења потврде о 
провери пловидбености, може се извршити само уз доказ о плаћеном порезу из 
става 2. овог члана. 

 
Члан 20а 

Плаћени порез на употребу ваздухоплова, за ваздухоплов који је 
уништен, односно брисан из регистра, односно отуђен, пре истека важења 
потврде о провери пловидбености, ОДНОСНО ЗА КОЈИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ 
НИСУ ПРУЖЕНИ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
ИЗ ЧЛАНА 19. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА, не сматра се више или погрешно 
плаћеним порезом, у смислу закона којим се уређују порески поступак и пореска 
администрација. 

Лице које је у току године стекло право својине на ваздухоплову 
уписаном у регистар, односно коме није истекло важење потврде о провери 
пловидбености, за коју је порез на употребу ваздухоплова плаћен у прописаном 
износу, није у обавези да због те промене плати порез на употребу 
ваздухоплова, осим ако се због тога мора извршити нови упис у регистар, 
односно издавање потврде о провери пловидбености, у складу са прописима 
којима се уређује ваздушни саобраћај. 

ОБВЕЗНИК КОЈИ ЈЕ ВАЗДУХОПЛОВ ЗА КОЈИ ЈЕ ОСТВАРЕНО ПРАВО 
НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 19. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАО ДА 
КОРИСТИ ЗА СПОРТ, ОДНОСНО ОБВЕЗНИК КОМЕ ЈЕ ПРЕСТАЛО СВОЈСТВО 
ЧЛАНА ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, ПРЕ ИСТЕКА ВАЖЕЊА УПИСА 
ВАЗДУХОПЛОВА У РЕГИСТАР, ОДНОСНО ВАЖНОСТИ ПОТВРДЕ О ПРОВЕРИ 
ПЛОВИДБЕНОСТИ, ДУЖАН ЈЕ ДА ПЛАТИ ПРИПАДАЈУЋИ ИЗНОС ПОРЕЗА НА 
УПОТРЕБУ ВАЗДУХОПЛОВА ЗА ТАЈ ВАЗДУХОПЛОВ, ЗА ПЕРИОД ОД ДАНА 
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ПРЕСТАНКА КОРИШЋЕЊА ЗА СПОРТ, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА 
ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, ДО ИСТЕКА ПЕРИОДА НА КОЈИ ЈЕ 
ВАЗДУХОПЛОВ УПИСАН У РЕГИСТАР, ОДНОСНО НА КОЈИ ЈЕ ПРОДУЖЕНА 
ВАЖНОСТ ПОТВРДЕ О ПРОВЕРИ ПЛОВИДБЕНОСТИ, КОЈИ СЕ УТВРЂУЈЕ 
СРАЗМЕРНО ТОМ ПЕРИОДУ У ОДНОСУ НА ПОРЕЗ ЗА ТАЈ ВАЗДУХОПЛОВ 
ИЗ ЧЛАНА 19. СТ. 1. ДО 3. ОВОГ ЗАКОНА НА ДАН УПИСА У РЕГИСТАР, 
ОДНОСНО ПРОДУЖЕЊА ПОТВРДЕ О ПРОВЕРИ ПЛОВИДБЕНОСТИ. 

 
Члан 21. 

На регистровано оружје утврђено овим законом плаћа се порез за сваку 
календарску годину. 

ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ПЛАЋА СЕ ЗА СВАКУ 
КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ, НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ УТВРЂЕНО ОВИМ 
ЗАКОНОМ, И ТО НА: 

1) АУТОМАТСКУ ПУШКУ; 

2) ПОЛУАУТОМАТСКУ ПУШКУ; 

3) ОРУЖЈЕ ЗА ЛИЧНУ БЕЗБЕДНОСТ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТ ОРУЖНИ 

ЛИСТ ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА, ОДНОСНО КОЛЕКЦИОНАРСКА 

ДОЗВОЛА, ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, ОСИМ НА 

ГАСНЕ СПРЕЈЕВЕ И НА УРЕЂАЈЕ ЗА ИЗАЗИВАЊЕ ЕЛЕКТРОШОКОВА 

(ЕЛЕКТРОШОКЕРЕ ИЛИ ПАРАЛИЗАТОРЕ). 

  
Члан 22. 

Обавеза плаћања пореза на регистровано оружје настаје даном 
издавања одобрења, односно оружног листа, односно дозволе, за држање, 
односно за држање и ношење оружја, ОРУЖНОГ ЛИСТА, ОДНОСНО 
КОЛЕКЦИОНАРСКЕ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ДОЗВОЛЕ ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, 
ЗА ОРУЖЈЕ ИЗ ЧЛАНА 21. ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 23. 

Обвезник пореза на регистровано оружје је физичко и правно лице на 
које гласи оружни лист за држање оружја за личну безбедност, оружни лист за 
држање и ношење оружја, односно дозвола за ношење оружја за личну 
безбедност. 

Ако је за више правних или физичких лица издат оружни лист за држање 
и ношење једног истог оружја, порески обвезник је власник оружја. 

ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ЈЕ ЛИЦЕ НА КОЈЕ 
ГЛАСИ ОРУЖНИ ЛИСТ, ОДНОСНО КОЛЕКЦИОНАРСКА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО 
ДОЗВОЛА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА. 

АКО ЈЕ ЗА ВИШЕ ЛИЦА ИЗДАТ ОРУЖНИ ЛИСТ, ОДНОСНО 
КОЛЕКЦИОНАРСКА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА НОШЕЊЕ, ЈЕДНОГ 
ИСТОГ ОРУЖЈА, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ ВЛАСНИК ОРУЖЈА. 
              

Члан 24. 
Порез на регистровано оружје за које је издато одобрење односно 

оружни лист за држање оружја, плаћа се у годишњем износу, и то за: 
 Динара 

1) аутоматску пушку   12.540 
2) полуаутоматску пушку  5.020  
Порез на оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за 

држање оружја, односно оружни лист за држање и дозвола за ношење оружја, 
плаћа се у годишњем износу, и то за: 
 Динара 

1) оружје за које је издат оружни лист за држање оружја  3.400 
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2) оружје за које је издат оружни лист за држање и дозвола 
за ношење оружја 

16.940 

ЧЛАН 24. 
ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ПЛАЋА СЕ У ГОДИШЊЕМ 

ИЗНОСУ, ПО СВАКОМ КОМАДУ ОРУЖЈА, И ТО НА: 
    ДИНАРА 

1) АУТОМАТСКУ ПУШКУ   12.700 
2) ПОЛУАУТОМАТСКУ ПУШКУ  5.090 
3) ОРУЖЈЕ ЗА ЛИЧНУ БЕЗБЕДНОСТ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТ 

ОРУЖНИ ЛИСТ ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА, ОДНОСНО 
КОЛЕКЦИОНАРСКА ДОЗВОЛА  

 
3.440 

4) ОРУЖЈЕ ЗА ЛИЧНУ БЕЗБЕДНОСТ ЗА КОЈЕ СУ ИЗДАТИ 
ОРУЖНИ ЛИСТ ЗА ДРЖАЊЕ, ОДНОСНО КОЛЕКЦИОНАРСКА 
ДОЗВОЛА, КАО И ДОЗВОЛА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА  

 
17.160 

 
ЧЛАН 24А 

НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ИЗ ЧЛАНА 21. ОВОГ ЗАКОНА ЗА КОЈЕ ЈЕ 
У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ НАСТАЛА ПОРЕСКА ОБАВЕЗА, ПОРЕЗ НА 
РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ЗА ТУ ГОДИНУ УТВРЂУЈЕ СЕ И ПЛАЋА У 
ПРИПАДАЈУЋЕМ ИЗНОСУ У ОДНОСУ НА ИЗНОС ПОРЕЗА ИЗ ЧЛАНА 24. 
ОВОГ ЗАКОНА, КОЈИ ЈЕ СРАЗМЕРАН ПЕРИОДУ ОД НАСТАНКА ПОРЕСКЕ 
ОБАВЕЗЕ ДО ИСТЕКА ТЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ. 

НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ИЗ ЧЛАНА 21. ОВОГ ЗАКОНА ЗА КОЈЕ ЈЕ 
ПРАВОСНАЖНИМ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДУЗЕТ ОРУЖНИ ЛИСТ, 
ОДНОСНО КОЛЕКЦИОНАРСКА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА НОШЕЊЕ 
ОРУЖЈА,  ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ЗА ТУ ГОДИНУ УТВРЂУЈЕ СЕ 
И ПЛАЋА У ПРИПАДАЈУЋЕМ ИЗНОСУ У ОДНОСУ НА ИЗНОС ПОРЕЗА ИЗ 
ЧЛАНА 24. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈИ ЈЕ СРАЗМЕРАН ПЕРИОДУ ОД ПОЧЕТКА ТЕ 
КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ, ОДНОСНО ОД НАСТАНКА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ У 
ТОЈ ГОДИНИ, ДО ДАНА ПРАВОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА.  

АКО ЈЕ ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ УТВРЂЕН И ПЛАЋЕН ЗА 
ГОДИНУ У КОЈОЈ ЈЕ ПРАВОСНАЖНИМ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 
ОДУЗЕТ ОРУЖНИ ЛИСТ, ОДНОСНО КОЛЕКЦИОНАРСКА ДОЗВОЛА, 
ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, ПРИПАДАЈУЋИ ИЗНОС ПОРЕЗА 
ЗА ПЕРИОД ОД ДАНА ПРАВОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ 
ОРУЖНОГ ЛИСТА, ОДНОСНО ДОЗВОЛЕ, ДО ИСТЕКА ТЕ ГОДИНЕ, СМАТРА 
СЕ ВИШЕ ПЛАЋЕНИМ ПОРЕЗОМ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА. 

ЗА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ИЗ ЧЛАНА 24. ТАЧКА 3) ОВОГ ЗАКОНА 
ЗА КОЈЕ ОБВЕЗНИК У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ДОБИЈЕ ДОЗВОЛУ ЗА 
НОШЕЊЕ ОРУЖЈА,  ПОРЕСКА ОБАВЕЗА ЗА ТУ ГОДИНУ ИЗ ТАЧКЕ 3) ТОГ 
ЧЛАНА УВЕЋАВА СЕ ЗА ПРИПАДАЈУЋИ ИЗНОС, КОЈИ СЕ ОБРАЧУНАВА У 
ОДНОСУ НА РАЗЛИКУ ИЗНОСА ПОРЕЗА ИЗ ТАЧ. 4) И 3) ТОГ ЧЛАНА 
СРАЗМЕРНО ПЕРИОДУ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА НОШЕЊЕ 
ОРУЖЈА ДО ИСТЕКА ТЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ.  
            ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ УТВРЂУЈЕ СЕ И ПЛАЋА У 
ПРИПАДАЈУЋЕМ ИЗНОСУ КОЈИ СЕ УТВРЂУЈЕ НА НАЧИН ИЗ СТ. 2. И 3. 
ОВОГ ЧЛАНА, ЗА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ, И ТО:   

1) ЗА КОЈЕ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ИСТЕКНЕ А НЕ 

ПРОДУЖИ СЕ ВАЖНОСТ ОРУЖНОГ ЛИСТА, ОДНОСНО 

КОЛЕКЦИОНАРСКЕ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ДОЗВОЛЕ ЗА НОШЕЊЕ 

ОРУЖЈА; 
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2) КОЈЕ СЕ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ОНЕСПОСОБИ, У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА;  

3) НА КОМЕ СЕ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ПРЕНЕСЕ ПРАВО 

СВОЈИНЕ; 

4) КАД У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ НАСТУПИ СМРТ 

ОБВЕЗНИКА; 

5) КАД НАСТУПЕ ДРУГЕ ЧИЊЕНИЦЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, КОЈЕ ДОВОДЕ ДО 

ПРЕСТАНКА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 
Члан 26. 

Порез на регистровано оружје утврђује решењем надлежни порески 
орган, на основу података које му ЗА ОРУЖЈЕ ИЗ ЧЛАНА 21. ОВОГ ЗАКОНА 
доставља републички орган управе задужен за унутрашње послове који је 
издао оружни лист за држање и ношење оружја за личну безбедност, оружни 
лист за држање и ношење оружја, односно дозволу за ношење оружја за личну 
безбедност ИСПРАВУ О РЕГИСТРОВАЊУ ОРУЖЈА. 

Републички орган управе задужен за унутрашње послове дужан је да 
податке из става 1. овог члана достави надлежном пореском органу у року од 
15 дана од дана: издавања оружног листа за држање оружја за личну 
безбедност, оружног листа за држање и ношење оружја односно дозволе за 
ношење оружја за личну безбедност  

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН УПРАВЕ ЗАДУЖЕН ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ 
ДУЖАН ЈЕ ДА ПОДАТКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВИ НАДЛЕЖНОМ 
ПОРЕСКОМ ОРГАНУ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА:  

1) ИЗДАВАЊА ОРУЖНОГ ЛИСТА, ОДНОСНО КОЛЕКЦИОНАРСКЕ 

ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ДОЗВОЛЕ ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА; 

2) ПРАВОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ОРУЖНОГ 

ЛИСТА, ОДНОСНО КОЛЕКЦИОНАРСКЕ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ДОЗВОЛЕ ЗА 

НОШЕЊЕ ОРУЖЈА; 

3) ИСТИЦАЊА ВАЖНОСТИ ОРУЖНОГ ЛИСТА, ОДНОСНО 

КОЛЕКЦИОНАРСКЕ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ДОЗВОЛЕ ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, 

КОЈА НИЈЕ ПРОДУЖЕНА; 

4) ПРИЈАВЕ ОНЕСПОСОБЉАВАЊА ОРУЖЈА;  

5) ПРЕНОСА ПРАВА СВОЈИНЕ НА РЕГИСТРОВАНОМ ОРУЖЈУ; 

6) ПРЕУЗИМАЊА ОРУЖЈА ОД СТРАНЕ ТОГ ОРГАНА НАКОН 

СМРТИ ВЛАСНИКА; 

7) НАСТУПАЊА ДРУГИХ ЧИЊЕНИЦА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, КОЈЕ ДОВОДЕ ДО НАСТАНКА 

ИЛИ ПРЕСТАНКА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

Порески обвезник плаћа порез на регистровано оружје у року од 15 дана 
од дана достављања решења из става 1. овог члана. 

Надлежност пореског органа одређује се према месту пребивалишта, 
односно седишта пореског обвезника. 

 
ЧЛАН 28А 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДО 500.000 ДИНАРА 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ - ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА КОЈИ У 
ПРОПИСАНОМ РОКУ НЕ УПЛАТИ ПОРЕЗ ИЗ ЧЛ. 5Б, 16, 20. И 26. ОВОГ 
ЗАКОНА.  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0005#c0005-02
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0016#c0016
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0020#c0020
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0026#c0026
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НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 5.000 ДО 50.000 ДИНАРА 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 5.000 ДО 50.000 ДИНАРА 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА КОЈИ У 
ПРОПИСАНОМ РОКУ НЕ УПЛАТИ ПОРЕЗ ИЗ ЧЛ. 5Б, 16, 20. И 26. ОВОГ 
ЗАКОНА.  

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 5.000 ДО 50.000 ДИНАРА 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОРГАНУ НАДЛЕЖНОМ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЈУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА, АКО РЕГИСТРАЦИЈУ ИЗВРШИ БЕЗ 
ДОКАЗА О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У 
ПРОПИСАНОМ ИЗНОСУ (ЧЛАН 6).  

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 5.000 ДО 50.000 ДИНАРА 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОРГАНУ НАДЛЕЖНОМ ЗА 
ПОСЛОВЕ УПИСА ПЛОВИЛА У УПИСНИК, ОДНОСНО ЗА ПРОДУЖЕЊЕ 
ВАЖНОСТИ БРОДСКОГ СВЕДОЧАНСТВА, ОДНОСНО ПЛОВИДБЕНЕ 
ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ПЛУТАЈУЋЕ ДОЗВОЛЕ, АКО УПИС ПЛОВИЛА, 
ОДНОСНО ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖНОСТИ БРОДСКОГ СВЕДОЧАНСТВА, 
ОДНОСНО ПЛОВИДБЕНЕ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ПЛУТАЈУЋЕ ДОЗВОЛЕ, 
ИЗВРШИ БЕЗ ДОКАЗА О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ НА УПОТРЕБУ ПЛОВИЛА У 
ПРОПИСАНОМ ИЗНОСУ (ЧЛАН 16. СТАВ 3).  

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 5.000 ДО 50.000 ДИНАРА 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОРГАНУ НАДЛЕЖНОМ ЗА 
ПОСЛОВЕ УПИСА ВАЗДУХОПЛОВА У РЕГИСТАР, ОДНОСНО ЗА 
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖНОСТИ УВЕРЕЊА О ПЛОВИДБЕНОСТИ, АКО УПИС 
ВАЗДУХОПЛОВА, ОДНОСНО ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ПОТВРДЕ О ПРОВЕРИ 
ПЛОВИДБЕНОСТИ, ИЗВРШИ БЕЗ ДОКАЗА О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ НА 
УПОТРЕБУ ВАЗДУХОПЛОВА У ПРОПИСАНОМ ИЗНОСУ (ЧЛАН 20. СТАВ 3).  

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 5.000 ДО 50.000 ДИНАРА 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У РЕПУБЛИЧКОМ ОРГАНУ 
УПРАВЕ ЗАДУЖЕНОМ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ, АКО НЕ ДОСТАВИ, 
ОДНОСНО НЕ ДОСТАВИ У ПРОПИСАНОМ РОКУ, ПОДАТКЕ ИЗ ЧЛАНА 26. 
СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА.  
 

ЧЛАН 18.  
 ПРВО УСКЛАЂИВАЊЕ ИЗНОСА ПОРЕЗА НА РЕГИСТРОВАНО 
ОРУЖЈЕ, ЗА ПЛАЋАЊЕ У 2017. ГОДИНИ, ИЗВРШИЋЕ СЕ У ДЕЦЕМБРУ 2016. 
ГОДИНЕ ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА, ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 
2016. ГОДИНЕ ДО 30. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ, ПРЕМА ПОДАЦИМА 
РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ, ПРИ ЧЕМУ 
СЕ ЗАОКРУЖИВАЊЕ ВРШИ ТАКО ШТО СЕ ИЗНОС ДО ПЕТ ДИНАРА НЕ 
УЗИМА У ОБЗИР, А ИЗНОС ПРЕКО ПЕТ ДИНАРА ЗАОКРУЖУЈЕ НА ДЕСЕТ 
ДИНАРА. 

ВЛАДА ЋЕ, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
ФИНАНСИЈА, ОБЈАВИТИ УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ ПОРЕЗА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 
 

ЧЛАН 19.  
ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА НЕЋЕ СЕ 

ПРИМЕЊИВАТИ ИЗНОСИ ПОРЕЗА НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ, 
УСКЛАЂЕНИ ДО ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА ЗА ПЛАЋАЊЕ У 2016. 
ГОДИНИ, САГЛАСНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 27А ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА 
УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 
26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 
101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 - ДР. ЗАКОН И 140/14). 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0005#c0005-02
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0016#c0016
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0020#c0020
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0026#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0006#c0006
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0016#c0016
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0020#c0020
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D01460711.html%26anchor%3Dc0026#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df14607%26action%3Dpropis%26path%3D01460701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29611%26action%3Dpropis%26path%3D02961101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29612%26action%3Dpropis%26path%3D02961201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df31262%26action%3Dpropis%26path%3D03126201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df40535%26action%3Dpropis%26path%3D04053501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df48695%26action%3Dpropis%26path%3D04869501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df55352%26action%3Dpropis%26path%3D05535201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df62837%26action%3Dpropis%26path%3D06283701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df65938%26action%3Dpropis%26path%3D06593801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df70809%26action%3Dpropis%26path%3D07080901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df78583%26action%3Dpropis%26path%3D07858301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df78888%26action%3Dpropis%26path%3D07888801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df80966%26action%3Dpropis%26path%3D08096601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df85623%26action%3Dpropis%26path%3D08562301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df91705%26action%3Dpropis%26path%3D09170501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df99198%26action%3Dpropis%26path%3D09919801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df103155%26action%3Dpropis%26path%3D10315501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df106485%26action%3Dpropis%26path%3D10648501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezima+na+upotrebu%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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 ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ УТВРЂИВАЋЕ 
СЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 
 

ЧЛАН 20. 
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ 1. ЈАНУАРА 2016. 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 ПОРЕЗИМА НА 
УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА  

DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE LAW ON TAXES 
ОN USE, POSSESSION AND CARRYING OF GOODS 
 

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  

ЧЛ. 37. И 100. СПОРАЗУМА  

 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума  

ПРИМЕЊУЈЕ СЕ РОК ИЗ ЧЛАНА 72. СПОРАЗУМА, КАО ОПШТИ РОК ЗА 
УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОПИСА 

 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума  

ПОТПУНО УСКЛАЂЕНО 

  

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 

НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ ЗА УСВАЈАЊЕ ПРАВНИХ ТЕКОВИНА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ДОНОШЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 
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4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

НЕ ПОСТОЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА КОЈИМА ЈЕ 
ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ УСКЛАЂЕНОСТ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ 
ДОБАРА 

 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

/ 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 

/ 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима 

/ 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 

/ 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 

/ 

 

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

 НЕ ПОСТОЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА КОЈИМА ЈЕ 
ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ УСКЛАЂЕНОСТ. 

 

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 

 

/ 

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

TEKСТ ЗАКОНА ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВРШЕ НИЈЕ ПРЕВЕДЕН НА 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености 

У ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА НИСУ 
УЧЕСТВОВАЛИ КОНСУЛТАНТИ. 


