
 

ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 

АДМИНИСТРАЦИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 
85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 
2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење 
и 112/15), у члану 7. став 7. реч: „квартално,” замењује се речима: „може да, два 
пута годишње”, а речи: „у последњем месецу квартала” замењују се речима: 
„тог полугодишта”. 

Члан 2. 

У члану 23. став 1. тачка 1) после речи: „пореза” додају се речи: 
„(плаћањем, компензацијом, конверзијом или давањем уместо плаћања у 
складу са овим законом)”. 

Члан 3. 

У члану 26. став 2. тачка 1) после речи: „обављањем делатности” додају 
се запета и речи: „односно ако је правном лицу или предузетнику привремено 
одузет ПИБ у складу са овим законом”.  

У тачки 3) после речи: „јавних прихода” додају се запета и речи: „односно 
ако му је привремено одузет ПИБ у складу са овим законом”. 

У тачки 4) после речи: „обављањем делатности ” додају се запета и 
речи: „односно ако му је привремено одузет ПИБ у складу са овим законом”. 

У ставу 13. додаје се реченица, која гласи: 

„Пореска управа решењем одузима додељени ПИБ и у случајевима када 
је пореском обвезнику наложена забрана располагања новчаним средствима 
преко рачуна пореског обвезника  отвореног код банке сходно чл. 66. и 87. овог 
закона и када та забрана траје дуже од годину дана.” 

Члан 4. 

У члану 67. став 4. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) предајом ствари надлежном државном органу, на основу акта који 
доноси Влада;”. 

Члан 5. 

У члану 68. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Даном намирења пореске обавезе предајом ствари надлежном 
државном органу, сматра се дан када је Влада донела акт о предаји ствари.” 

Члан 6.  

У члану 73. став 1. речи: „независно од доспелости,” бришу се. 

У тачки 1) запета и речи: „односно представљаће” бришу се. 
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У тачки 2) запета и речи: „односно нанеће” бришу се. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Одлуком из става 3. овог члана може се одобрити одлагање плаћања 
дугованог пореза на рате, али најдуже до 60 месеци.” 

Члан 7.  

У члану 74. став 6. тач. 1)-3) замењују се тач. 1) и 2), које гласе:  

„1) за правно лице и предузетника – до 1.500.000 динара; 

2) за физичко лице – до 200.000 динара.” 

Члан 8. 

У члану 74б у ст. 1. и 2. речи: „пореског дугаˮ замењују се речима: 
„дугованог порезаˮ. 

Став 3. брише се. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: „пореског дугаˮ 
замењују се речима: „дугованог порезаˮ, а речи: „ст. 1. до 3.” замењују се 
речима: „ст. 1. и 2.”. 

Члан 9.  

У члану 76. речи: „одредбама чл. 73, 74а, 74б, односно члана 147. став 
2. овог закона, плаћање дугованог пореза одложено, односно ако је наплата 
пореског дуга” замењују се речима: „чланом 147. став 2. овог закона наплата 
дугованог порезаˮ. 

Додају се ст. 2 – 4, који гласе: 

„Ако је, у складу са одредбама чл. 73, 74, 74а и 74б овог закона, 
плаћање дугованог пореза одложено, камата се обрачунава и за време док 
траје одлагање, по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке 
Србије. 

Пореском обвезнику коме је у складу са одредбама чл. 73, 74, 74а и 74б 
овог закона, плаћање дугованог пореза одложено, а који редовно измирује рате 
доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе у складу са 
законом, отписује се  50% камате која се односи на тaj дуг плаћен у том 
периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности. 

Када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза на 
рате у склaду са овим законом исплати дуговани порез у потпуности, пореском 
обвезнику се отписује 50% камате на тај дуг.” 

Члан 10. 

У члану 114ж став 1. после речи: „у којој је извршена преплата ˮ додају 
се запета и речи: „осим ако овим законом није друкчије прописаноˮ. 

Члан 11. 

У члану 114з став 1. тачка 2) тачка на крају замењује се запетом и 
тачком, и додаје се тачка 3), која гласи: 

„3) за време када је у складу са одредбама чл. 73, 74, 74а и 74б овог 
закона, плаћање дугованог пореза одложено.” 



3 

 

 

Члан 12. 

У члану 176. став 1. речи: „неовлашћеноˮ замењују се речима: „супротно 
прописима који регулишу опорезивање акцизама, набави ради стављања у 
промет илиˮ. 

У ставу 5. речи: „неовлашћеноˮ замењују се речима: „супротно 
прописима који регулишу опорезивање акцизама, набављени ради стављања у 
промет илиˮ. 

Члан 13. 

Изузетно, пореском обвезнику који поднесе захтев у поступку 
одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза на рате, за дуговани порез 
који је доспео за плаћање до дана ступања на снагу овог закона, који је као 
такав евидентиран у пореском рачуноводству Пореске управе, а не прелази 
2.000.000 динара, може се одложити плаћање дугованог пореза који у себи не 
садржи камату за тај дуг, најдуже до 60 месеци. 

Порески обвезник из става 1. овог члана, не пружа средства обезбеђења 
за дуговани порез који у себи не садржи камату за тај дуг до износа из члана 7. 
овог закона. 

Пореском обвезнику коме дуговани порез из става 2. овог члана, 
прелази износ прописан чланом 7. овог закона, у поступку одлучивања о 
средству обезбеђења опредељује се средство обезбеђења које одговара 
износу дугованог пореза изнад износа прописаног чланом 7. овог закона, у који 
се урачунава и износ припадајуће камате на тај део дуга. 

Пореском  обвезнику из става 1. овог члана, који је стекао право на 
плаћање дугованог пореза на рате у склaду са овим законом, а који редовно 
измирује рате доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе 
у складу са законом, отписује се  камата на дуг која се односи на дуговани 
порез плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга 
у потпуности. 

У ситуацији када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог 
пореза на рате у склaду са овим законом исплати дуговани порез у потпуности, 
пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг. 

Захтев из става 1. овог члана порески обвезник подноси  почев од првог 
дана месеца који следи месецу у коме је овај закон ступио на снагу, а најкасније 
у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

До дана подношења захтева из става 1. овог члана, порески обвезник је 
дужан да измири све текуће обавезе доспеле за плаћање од дана ступања на 
снагу овог закона и о томе пружи доказ, што је уједно и услов за остваривање 
права на плаћање дугованог пореза на рате у складу са овим законом. 

Од дана подношења захтева из става 1. овог члана до дана доношења 
решења, односно споразума о плаћању дугованог пореза на рате у складу са 
овим законом, порески обвезник је дужан да измири све текуће обавезе 
доспеле у том периоду, најкасније у року од 30 дана од дана достављања тог 
решења, односно споразума, уз обрачунату камату на тај дуг у складу са 
законом.  

Ако порески обвезник не измири текуће обавезе у складу са ставом 7. 
овог члана, односно ако се не придржава рокова из споразума или решења о 
одлагању плаћања дугованог пореза или ако у периоду за који је одложено 
плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, Пореска управа ће по 
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службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и 
неплаћени дуговани порез, укључујући и неплаћену камату на тај дуг,  
наплатити из средстава обезбеђења, односно у поступку принудне наплате. 

За време плаћања дугованог пореза на рате, у складу са овим законом, 
на тај порез обрачунава се камата из члана 9. став 2. овог закона. 

Текуће обавезе су обавезе по основу јавних прихода које периодично 
доспевају за плаћање у смислу пореских прописа, односно других аката, почев 
од дана ступања на снагу овог закона. 

Текућим обавезама се не сматрају обавезе утврђене у поступку 
контроле, као и обавезе које се утврђују решењем пореског органа, а односе се 
на порески период који је обухваћен периодом за који се тражи отпис камате у 
смислу овог закона.  

Одобрењем одлагања плаћања дугованог пореза на рате прекида се 
застарелост права на наплату дугованог пореза чији је рок плаћања одложен, а 
време за које је одлагање плаћања одобрено не урачунава се у апсолутни рок 
застарелости. 

Члан 14. 

Порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања главног 
пореског дуга на 24 месечне рате у складу са Законом о условном отпису 
камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број 119/12), могу да 
поднесу захтев надлежној организационој јединици Пореске управе у писаној 
форми, како би стекли право на плаћање дугованог пореза на рате, у складу са 
овим законом. 

Порески обвезници који су до дана ступања на снагу овог закона 
поднели захтев за одлагање плаћања дугованог пореза, односно који су стекли 
право на одлагање плаћања дугованог пореза, укључујући и пореске обвезнике 
којима је Пореска управа по службеној дужности поништила споразум, односно 
укинула решење о одлагању плаћања дугованог пореза сходно одредбама 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. 
закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - 
исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14,  91/15 – аутентично тумачење и 
112/15), могу да поднесу захтев надлежној организационој јединици Пореске 
управе у писаној форми, како би стекли право на плаћање дугованог пореза на 
рате, у складу са овим законом. 

Установљена средства обезбеђења у поступку одлучивања о одлагању 
плаћања дугованог пореза из става 2. овог члана, Пореска управа није дужна 
да врати пореском обвезнику, и та средства примењиваће се и у поступку 
одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза на рате, у складу са овим 
законом. 

Члан 15. 

О одлагању плаћања дугованог пореза у складу са одредбама чл. 13. и 
14. овог закона одлучује лице из члана 73. став 3. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 
23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14,  91/15 – аутентично тумачење и 112/15). 
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Акт за извршавање одредаба чл. 13. и 14. овог закона донеће министар, 
на предлог директора Пореске управе. 

Члан 16. 

Одредба члана 3. став 4. овог закона примењиваће се на решења о 
забрани располагања новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника 
отвореног код банке донета након ступања на снагу овог закона. 

Члан 17. 

Одредба члана 9. ст. 3. и 4. овог закона, која се односи на отпис 50% 
камате дугованог пореза, примењиваће се на пореске обвезнике којима су 
решења, односно споразуми о одлагању дугованог пореза донета, односно 
закључени након ступања на снагу овог закона. 

Члан 18. 

Овај закон ступа на осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 15. став 2. овог закона, која 
ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

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

15. Устава Републике Србије, према којима Република Србија, између осталог, 
уређује порески систем и обезбеђује финансирање остваривања права и 
дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
- Проблеми које би закон требало да реши, односно циљеви који се 

Законом постижу 
 
Основни разлог за доношење овог закона је обезбеђивање 

нормализације пословања пореских обвезника, у циљу превазилажења 
потешкоћа са којима су се суочили у претходном периоду, а самим тим и 
омогућавање благовременог измиривања њихових пореских обавеза у 
наредном периоду што се постиже доношењем овог општег акта. На тај начин 
стварају се услови за нормализацију пословања тих пореских обвезника, уз 
очување нивоа социјалне заштите најугроженијих слојева друштва и даљег 
подстицања привредних активности. 

Наиме, овим законом се, између осталог, предлаже да се уз испуњење 
прописаних услова, обезбеди одлагање плаћања дугованог пореза под 
повољнијим условима од важећих, као и правни основ за могућност отписа 
обрачунате а неплаћене камате када је реч о јавним приходима који су доспели 
за плаћање до дана ступања на снагу овог закона и који су као такви 
евидентирани у пореском рачуноводству Пореске управе на тај дан, када је реч 
о пореском дугу који у себи не садржи камату а који не прелазе износ 2.000.000 
динара.  

На овај начин, омогућава се да се порески обвезници (привредна 
друштва и предузетници) финансијски растерете, како би били у могућности да 
у прописаним роковима измирују текуће обавезе, чиме се уједно стварају 
услови за оживљавање и развој привреде и предузетништва, као и очувања 
запослености у њима. Такође, давањем истоврсних права пореским 
обвезницима – физичким лицима која не обављају регистровану делатност 
обезбеђује се равноправан третман  свих пореских обвезника.  

Остваривање права на одлагање плаћања дугованог пореза на рате и 
права на отпис условљава се благовременим измиривањем текућих обавеза и 
рата одложеног плаћања дугованог пореза у периоду плаћања тог пореза на 
рате.  

Такође, као један од разлога за доношење овог закона састоји се у 
чињеници да је поједине одредбе овог закона неопходно прецизирати, односно 
извршити правнотехничко усаглашавање појединих одредаба Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 
80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 
62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 
93/12, 47/13, 108/13, 68/14,105/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15– у 
даљем тексту: ЗПППА), како би се примена тог закона реализовала са што 
мање тумачења и на тај начин допринело бржем спровођењу пореског поступка 
и ефикаснијем раду пореске администрације, као и већој доследности у 
примени закона.  
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- Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона 
 
Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема 

могућности да се циљеви који се желе постићи реше без доношења закона. 

 

- Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема 
 
Уређивањем ове материје законом даје се допринос правној сигурности 

и 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 пореско-правној ситуацији, чиме се постиже 
транспарентност у његовој примени. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА  

 
Уз члан 1. 
Предложена измена се односи на обавезу Пореске управе да на својој 

интернет страни објављује име и презиме, ПИБ и износ пореског дуга пореских 
дужника. Предложено је да те податке Пореска управа објављује два пута 
годишње, уместо квартално, имајући у виду да код поступка утврђивања 
обавезе и њене коначности протекне дужи временски период од три месеца 
(жалба, одлагање извршења), те се на тај начин не постиже првобитно 
предложена сврха прописивања ове норме у смислу уредности пореског 
обвезника у испуњавању обавеза и суочавању са негативним последицама у 
односу на трећа лица. 

 
Уз чл. 2, 4. и 5. 
Предлаже се могућност наплате пореза предајом ствари, уместо 

плаћањем, на основу акта који доноси Влада, чиме се доприноси повећању 
ефикасности у наплати јавних прихода.   

Такође, предлаже се да се дан плаћања пореза предајом ствари, уместо 
плаћањем, на основу акта који доноси Влада, сматра дан када је Влада донела 
тај акт. 

 
Уз чл. 3. и 16. 
Предлаже се измена којом се прописује да Пореска управа, поред 

случајева прописаних ЗПППА у члану 26. став 2. тач. 1)-4), не може доделити 
ПИБ и у ситуацијама када је оснивачима - правним лицима и предузетницима, 
правним лицима насталима статусном променом издвајања уз оснивање, као и 
предузетницима привремено одузет ПИБ у складу са ЗПППА. 

Такође, предлаже се да Пореска управа решењем одузима додељени 
ПИБ и у случајевима када је пореском обвезнику наложена забрана 
располагања новчаним средствима преко рачуна пореског обвезника  
отвореног код банке  сходно одредбама чл. 66. и 87. ЗПППА и када та забрана 
траје дуже од годину дана. У складу са наведеним, предлаже се и прелазна 
одредба којом се прописује да се  та одредба примењује на решења о забрани 
располагања новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника отвореног 
код банке која су донета након ступања на снагу овог закона. 

Уз чл. 6-9. и чл. 13-15. и члан 17. 
Предлажу се измене овог закона којима се стварају услови под којима би 

порески обвезници (правна лица, предузетници и физичка лица) могли да 
остваре право на одлагање плаћања дугованог пореза под повољнијим 
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условима од важећих, као и да остваре право на отпис камате по основу 
пореских обавеза (ако редовно плаћају репрограмирану пореску обавезу, као и 
текућу обавезу). 

Наиме, системским решењем може се одобрити одлагање плаћања 
дугованог пореза на рате, али најдуже до 60 месеца (уместо досадашњих 24). 
Повећан је и износ дугованог пореза за који се од пореског обвезника неће 
захтевати средство обезбеђења и то за правна лица и предузетнике - 1.500.000 
динара, а за физичка лица – 200.000 динара. 

Такође, новим решењем предложено је да, ако је сагласно одредбама 
чл. 73, 74, 74а и 74б ЗПППА, плаћање дугованог пореза одложено, камата се 
обрачунава и за време док траје одлагање, по стопи једнакој годишњој 
референтној стопи Народне банке Србије (дакле, без увећавања за десет 
процентних поена). 

Даље, Пореском обвезнику коме је у складу са одредбама чл. 73, 74, 74а 
и 74б овог закона, плаћање дугованог пореза одложено, а који редовно 
измирује рате доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе 
у складу са законом, отписује се  50% камате која се односи на тaj дуг плаћен у 
том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности. 

Са друге стране, прелазним одредбама омогућено је да се пореском 
обвезнику који поднесе захтев у поступку одлучивања о одлагању плаћања 
дугованог пореза на рате, за дуговани порез који је доспео за плаћање до дана 
ступања на снагу овог закона, који је као такав евидентиран у пореском 
рачуноводству Пореске управе, а не прелази 2.000.000 динара, може одложити 
плаћање дугованог пореза који у себи не садржи камату за тај дуг, најдуже до 
60 месеци. Порески обвезник није дужан да пружи средство обезбеђења за 
дуговани порез који у себи не садржи целокупну камату за тај дуг, а који не 
прелази 2.000.000 динара. Пореском обвезнику коме дуговани порез који у себи 
не садржи камату прелази износ од 2.000.000 динара, у поступку одлучивања о 
средству обезбеђења опредељује се средство обезбеђења које одговара 
износу дугованог пореза изнад наведеног износа у који се урачунава и износ 
припадајуће камате на тај део дуга. 

Пореском  обвезнику који је стекао право на плаћање дугованог пореза 
на рате и који редовно измирује рате доспелих обавеза које су одложене, 
укључујући и текуће обавезе отписује се камата на дуг која се односи на 
дуговани порез плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до 
измирења тог дуга у потпуности. 

Порески обвезник може и пре истека рока плаћања дугованог пореза на 
рате у склaду са овим законом да исплати дуговани порез у потпуности, чиме 
му се отписује целокупна камата на тај дуг. 

Захтев се може поднети почев од првог дана месеца који следи месецу у 
коме је овај закон ступио на снагу, а најкасније у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Такође, до дана подношења захтева порески обвезник је дужан да 
измири све текуће обавезе доспеле за плаћање од дана ступања на снагу овог 
закона и о томе пружи доказ, што је уједно и услов за остваривање права на 
плаћање дугованог пореза на рате у складу са овим законом. Од дана 
подношења захтева до дана достављања решења, односно споразума о 
плаћању дугованог пореза на рате, порески обвезник је дужан да измири све 
текуће обавезе доспеле у том року, најкасније у року од 30 дана од дана 
достављања тог решења, односно споразума, уз обрачунату камату сходно 
члану 75. ЗПППА. 

Као и у системском решењу, предлаже се да за време плаћања 
дугованог пореза на рате, на тај порез обрачунава камата по стопи једнакој 
годишњој референтној стопи Народне банке Србије.  
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Порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања главног 
пореског дуга на 24 месечне рате у складу са Законом о условном отпису 
камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број 119/12), као и 
порески обвезници који су до дана ступања на снагу овог закона поднели захтев 
за одлагање плаћања дугованог пореза, односно који су стекли право на 
одлагање плаћања дугованог пореза, укључујући и пореске обвезнике којима је 
Пореска управа по службеној дужности поништила споразум, односно укинула 
решење о одлагању плаћања дугованог пореза сходно одредбама ЗПППА, могу 
да поднесу захтев надлежној организационој јединици Пореске управе у 
писаној форми, како би стекли право на плаћање дугованог пореза на рате, у 
складу са овим законом. 

О одлагању плаћања дугованог пореза на рате одлучује лице из члана 
73. став 3. ЗПППА. 

Подзаконски акт за којим ће се ближе уредити поступак одлагања 
дугованог пореза на рате у складу са овим законом донеће министар, на 
предлог директора Пореске управе. 

 
Уз чл. 10. и 11. 
Имајући у виду да се одлагање плаћања дугованог пореза сходно 

одредбама ЗПППА може дозволити и до 60 рата, целисходно је прописати да 
застарелост права Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и 
споредних пореских давања не тече за време када је у складу са одредбама чл. 
73, 74, 74а и 74б ЗПППА, плаћање дугованог пореза одложено. 

 
Уз члан 12.  
Имајући у виду да је у пракси поступања Пореске полиције приликом 

санкционисања кривичног дела - Недозвољени промет акцизних производа из 
члана 176. ЗПППА долазило до проблема доказивања да одређено лице врши 
неовлашћену продају, односно стављање у промет производа који се у складу 
са законом сматрају акцизним, предлаже се наведена измена. 

 
Уз члан 18. 
Предлаже се да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије, осим одредбе члана 
15. став 2. овог закона која ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, а која се односи на правни основ за 
доношење подзаконског акта неoпходног за адекватну примену овог закона. 

 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 

финансијска 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 несметан 
рад органа и организација чије се функционисање финансира из буџета 
Републике Србије, као и да би се обезбедили услови за благовремену примену 
предложених законских решења, што може имати позитиван утицај на 
остваривање правне сигурности и обезбеђивање транспарентности у вођењу 
пореске политике. 
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VI. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА O ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 
АДМИНИСТРАЦИЈИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 7. 

Тајним податком у пореском поступку (у даљем тексту: тајни податак), у 
смислу овог закона, сматра се и чува као тајни податак: 

1) сваки документ, информација, податак или друга чињеница о 
пореском обвезнику до којих су службена лица и сва друга лица која учествују у 
пореском поступку дошла у пореском, прекршајном, предистражном или 
судском поступку; 

2) подаци о техничким проналасцима или патентима, као и сви други 
подаци о технолошким поступцима које примењује порески обвезник, до којих 
су службена лица и сва друга лица која учествују у пореском поступку дошла у 
пореском, прекршајном, предистражном или судском поступку. 

Повреда тајног податка угрожава интерес пореских обвезника и јавни 
интерес Републике, који претежу над интересом за приступ информацијама од 
јавног значаја које представљају тајни податак, а због чијег би одавања могле 
наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене овим 
законом. 

Тајни податак дужна су да чувају сва службена лица и друга лица која 
учествују у пореском, прекршајном, предистражном и судском поступку. 

Обавеза чувања тајног податка односи се и на лица из става 1. овог 
члана када им престане радни однос, односно својство у којем су дошли до 
сазнања о документима, чињеницама, односно подацима из става 1. овог 
члана. 

Обавеза чувања тајног податка је повређена ако се документи, 
чињенице, односно подаци из става 1. овог члана неовлашћено користе или 
објаве. 

Обавеза чувања тајног податка није повређена: 
1) радњом са којом се порески обвезник писмено сагласи; 
2) ако се одређени документ, чињеница, односно податак не могу 

повезати са одређеним пореским обвезником; 
3) ако се одређени документ, чињеница, односно податак износе током 

пореског, прекршајног, предистражног или судског поступка; 
4) ако се ради о пореском идентификационом броју (у даљем тексту: 

ПИБ) пореског обвезника; 
5) ако се одређени документ, чињеница, односно податак користе од 

стране надлежног органа у поступку откривања кривичних дела или прекршаја; 
6) ако се одређени документ, чињеница, односно податак, у складу са 

одредбама члана 157. овог закона, достављају овлашћеном лицу пореског 
органа стране државе у поступку размене информација и пружања правне 
помоћи; 

7) ако се пореском јемцу омогући увид у податке о пореском обвезнику, 
битне за регулисање обавеза које проистичу из његовог односа према пореском 
обвезнику; 

8) ако су одређени документ, чињеница, односно податак у вези са 
постојањем пореског дуга. 

Пореска управа квартално, МОЖЕ ДА, ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ, са 
пресеком стања на последњи дан у последњем месецу квартала ТОГ 
ПОЛУГОДИШТА, објављује на својој интернет страни назив, односно име и 
презиме, ПИБ и износ пореског дуга пореских дужника, и то правних лица са 
пореским дугом у износу од 20.000.000 динара и вишем и предузетника са 
пореским дугом у износу од 5.000.000 динара и вишем, чиме обавеза чувања 
тајног податка није повређена. 
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У погледу заштите тајних података, у свему осталом што није прописано 
овим законом, Пореска управа је дужна да поступа у складу са законом који 
уређује тајност података, односно законом који уређује заштиту података о 
личности. 

 
Члан 23. 

Пореска обавеза престаје: 
1) наплатом пореза (ПЛАЋАЊЕМ, КОМПЕНЗАЦИЈОМ, КОНВЕРЗИЈОМ 

ИЛИ ДАВАЊЕМ УМЕСТО ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ); 
2) застарелошћу пореза; 
3) отписом пореза; 
4) на други законом прописани начин. 
Неплаћена пореска обавеза пореског обвезника - правног лица над којим 

је правоснажним решењем закључен стечајни поступак банкротством, престаје, 
осим ако је ради њене наплате уписано заложно право у јавним књигама или 
регистрима, односно ако је, поред пореског обвезника, друго лице одговорно за 
њено испуњење 

 
Члан 26. 

У циљу идентификације пореских обвезника, Пореска управа додељује 
физичким лицима, предузетницима, правним лицима и сталним пословним 
јединицама нерезидентног правног лица ПИБ.  

Не може се доделити ПИБ:  
1) правном лицу чији оснивач - правно лице, предузетник или физичко 

лице има доспеле, а неизмерене обавезе по основу јавних прихода настале у 
вези са обављањем делатности, ОДНОСНО АКО ЈЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИКУ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТ ПИБ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ 
;  

2) правном лицу чији је оснивач физичко лице које је истовремено 
оснивач и другог привредног субјекта који има неизмирених обавеза по основу 
јавних прихода у вези са обављањем делатности;  

3) правном лицу насталом статусном променом издвајања уз оснивање, 
односно мешовитог издвајања у складу са законом којим се уређују привредна 
друштва, ако правно лице које је предмет поделе има неизмерене обавезе по 
основу јавних прихода, ОДНОСНО АКО МУ ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТ ПИБ У 
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ;  

4) предузетнику који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу 
јавних прихода, настале у вези са обављањем делатности, ОДНОСНО АКО МУ 
ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТ ПИБ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

Изузетно од става 2. овог члана, Пореска управа доделиће ПИБ ако су 
доспеле а неизмирене обавезе по основу јавних прихода до 100.000 динара и 
уколико ове обавезе буду измирене у року од осам дана од дана подношења 
захтева за доделу ПИБ, односно у том року буде пружена неопозива банкарска 
гаранција или меница авалирана од стране пословне банке.  

Правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију 
регистрацију је надлежна Агенција за привредне регистре, ПИБ се додељује 
преко те Агенције, у року прописаном законом којим се уређује регистрација 
привредних субјеката.  

За субјекте из става 4. овог члана регистрациона пријава за доделу ПИБ 
подноси се преко Агенције за привредне регистре, у оквиру регистрационе 
пријаве оснивања.  

Приликом одлучивања по захтеву за доделу ПИБ из става 4. овог члана 
неће се утврђивати постојање сметњи за доделу ПИБ из става 2. овог члана.  
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Уколико Пореска управа у року из става 4. овог члана, на основу 
података из своје евиденције и евиденције других надлежних органа утврди да 
пријава садржи податке који нису веродостојни или су против оснивача субјекта 
из тог става изречене заштитне мере, односно мере безбедности забране 
вршења делатности у прекршајном или кривичном поступку, донеће у том року 
решење о одбијању захтева за доделу ПИБ.  

Ако Пореска управа у поступку контроле утврди да су у време доделе 
ПИБ постојале сметње за доделу ПИБ из ст. 2. и 7. овог члана, Пореска управа 
ће решењем привремено одузети додељени ПИБ - до отклањања тих сметњи , 
а примерак решења доставиће банци и организацији надлежној за принудну 
наплату из новчаних средстава на рачуну обвезника.  

Министар, у споразуму са министром надлежним за послове економије и 
регионалног развоја, ближе ће уредити садржину регистрационе пријаве из 
става 5. овог члана, као и рок, начин и поступак одлучивања по захтеву за 
доделу ПИБ субјектима из става 4. овог члана.  

У свему осталом што није уређено одредбама овог члана у погледу 
доделе и одузимања ПИБ субјектима из става 4. овог члана, примењиваће се 
одредбе овог закона којим је уређена додела и одузимање ПИБ осталим 
субјектима.  

ПИБ је јединствени и једини број физичког лица, предузетника и правног 
лица за све јавне приходе и задржава се до престанка постојања, односно 
смрти тог лица.  

ПИБ се користи у пореском поступку и обавезно се уноси у:  
1) акт који порески обвезник подноси Пореској управи, организацијама 

обавезног социјалног осигурања, другим државним органима и организацијама 
и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;  

2) акт који Пореска управа доставља пореском обвезнику;  
3) документ којим порески обвезник плаћа порез и споредна пореска 

давања;  
4) налог којим се банци налаже плаћање пореза и споредних пореских 

давања;  
5) акт који порески обвезник подноси органима и организацијама 

надлежним за вођење регистра и рачуна, у смислу чл. 29. и 30. овог закона.  
Ако порески обвезник не пријави све касније измене података у пријави 

за регистрацију, односно не поднесе документацију и пружи информације које 
захтева Пореска управа у року од пет дана од дана настанка измене података, 
односно од дана пријема захтева за достављање документације и 
информација, Пореска управа решењем одузима пореском обвезнику 
додељени ПИБ до испуњења обавезе из члана 25. тач. 1) и 3) овог закона, а 
примерак решења доставља банци и организацији надлежној за принудну 
наплату из новчаних средстава на рачуну обвезника. ПОРЕСКА УПРАВА 
РЕШЕЊЕМ ОДУЗИМА ДОДЕЉЕНИ ПИБ И У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА ЈЕ 
ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ НАЛОЖЕНА ЗАБРАНА РАСПОЛАГАЊА НОВЧАНИМ 
СРЕДСТВИМА ПРЕКО РАЧУНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА  ОТВОРЕНОГ КОД 
БАНКЕ СХОДНО ЧЛ. 66. И 87. ОВОГ ЗАКОНА И КАДА ТА ЗАБРАНА ТРАЈЕ 
ДУЖЕ ОД ГОДИНУ ДАНА. 

У случају из става 13. овог члана, као и у другим случајевима одузимања 
ПИБ, банка је дужна да обустави извршење налога пореског обвезника за 
пренос средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења, осим у 
сврху измиривања обавеза по основу пореза и споредних пореских давања.  

При оснивању привредних субјеката у поступку статусне промене код 
које привредни субјект наставља да постоји примењују се одредбе ст. 2. и 3. 
овог члана.  
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ПИБ су дужни да користе и органи и организације који, у складу са 
прописом, воде евиденцију о правним и физичким лицима и на основу те 
евиденције издају јавне исправе.  

Министар је овлашћен да пропише и друге акте од значаја за порески 
поступак у које се уноси ПИБ.  

По жалбама против решења о одбијању захтева за доделу ПИБ, односно 
о одузимању додељеног ПИБ, одлучује министар на предлог комисије коју 
образује за ту сврху. 
 

Члан 67. 
Наплата пореза врши се, по правилу, плаћањем новчаног износа о 

доспелости пореза на прописане уплатне рачуне јавних прихода, у роковима 
прописаним законом. 

Министар може прописати плаћање појединих пореза преко пореске 
благајне. 

Порез се може платити и куповином вредносног папира (таксене марке, 
доплатне поштанске марке, фискалне акцизне маркице и сл.) у случајевима 
прописаним законом. 

Изузетно од одредби ст. 1-3. овог члана, пореска обавеза се може 
намирити: 

1) путем компензације, на начин и под условима које, у 
складу са пореским законом, ближе уређује министар; 

1А) ПРЕДАЈОМ СТВАРИ НАДЛЕЖНОМ ДРЖАВНОМ ОРГАНУ, НА 
ОСНОВУ АКТА КОЈИ ДОНОСИ ВЛАДА; 

2) брисана ("Службени гласник РС", број 70/03); 
3) конверзијом потраживања по основу пореза у трајни улог Републике у 

капиталу пореског обвезника, на начин и под условима које пропише Влада; 
4) брисана ("Службени гласник РС", број 70/03). 

 
Члан 68. 

Дан плаћања пореза је дан када је: 
1) дуговани износ пореза и споредних пореских давања пореског 

дужника пренет на прописани уплатни рачун јавних прихода; 
2) брисана ("Службени гласник РС", број 61/07) 
3) дуговани износ пореза за који је порески обвезник - физичко лице, а 

који се утврђује самоопорезивањем, односно по решењу, осим по основу 
прихода од самосталне делатности, уплаћен на пореској благајни; 

4) на прописани начин поништен, односно купљен вредносни папир из 
члана 67. став 3. овог закона; 

5) заплењени новац и приход од продаје покретних ствари и 
непокретности пренет на одговарајући рачун јавних прихода; 

6) донето решење Пореске управе о преносу ствари у својину Републике 
у складу са чланом 104. став 18. овог закона; 

7) донето решење Пореске управе о преносу непокретности у својину 
Републике у складу са чланом 110. став 5. овог закона; 

8) износ остварен продајом покретних ствари и непокретности у поступку 
принудне наплате пореза и споредних пореских давања уплаћен на прописани 
уплатни рачун јавних прихода. 

Даном намирења пореске обавезе путем компензације сматра се дан 
када је документ о компензацији реализован на начин и под условима из члана 
67. став 4. тачка 1) овог закона. 

ДАНОМ НАМИРЕЊА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕДАЈОМ СТВАРИ 
НАДЛЕЖНОМ ДРЖАВНОМ ОРГАНУ, СМАТРА СЕ ДАН КАДА ЈЕ ВЛАДА 
ДОНЕЛА АКТ О ПРЕДАЈИ СТВАРИ. 
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Даном намирења пореске обавезе путем конверзије пореског 
потраживања у трајни улог Републике у капиталу пореског обвезника сматра се 
дан када је Влада донела акт о конверзији. 

Ако порески обвезник поднесе захтев за плаћање пореза путем 
прекњижавања, даном плаћања пореза сматра се: 

1) дан на који је доспео порез који се плаћа путем прекњижавања, ако на 
тај дан постоји више плаћени порез по другом основу, или 

2) дан на који је порез по другом основу плаћен у износу већем од 
дугованог, ако је порез који се плаћа путем прекњижавања раније доспео. 

Дан плаћања пореза из става 4. овог члана одређује се на основу 
чињеничног стања на дан одлучивања по захтеву. 

Дан на који је порез на додату вредност плаћен у износу већем од 
дугованог у смислу става 4. овог члана је дан на који порески обвезник има 
право да поднесе захтев за повраћај неискоришћеног износа пореског кредита 
у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност. 

 
Члан 73. 

Пореска управа може, на писмени и образложени захтев пореског 
обвезника, у целости или делимично, одложити плаћање дугованог пореза, 
независно од доспелости, под условом да плаћање дугованог пореза: 

1) за пореског обвезника представља, односно представљаће 
непримерено велико оптерећење; 

2) наноси, односно нанеће битну економску штету пореском обвезнику. 
Услове из става 1. овог члана ближе уређује Влада. 
О одлагању плаћања дугованог пореза, по испуњењу услова из ст. 1. и 2. 

овог члана, одлучује: 
1) министар или лице које он овласти - на основу писменог предлога 

руководиоца организационе јединице Пореске управе према главном месту 
пословања, односно месту пребивалишта пореског обвезника - осим за изворне 
јавне приходе јединица локалне самоуправе; 

2) градоначелник, односно председник општине, односно лице које он 
овласти, јединице локалне самоуправе којој припадају изворни јавни приходи 
чија наплата се одлаже у складу са овим законом. 

Одлуком из става 3. овог члана може се одобрити једнократно одлагање 
или плаћање дугованог пореза на рате, али најдуже до 24  месеца, уз 
могућност коришћења одложеног плаћања за првих 12 месеци, при чему износ 
најмање рате не може бити мањи од 50% износа највеће рате. 

ОДЛУКОМ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ОДОБРИТИ 
ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ, АЛИ НАЈДУЖЕ ДО 60 
МЕСЕЦИ. 

Одлука из става 3. овог члана мора да садржи образложене разлоге због 
којих се одлагање одобрава. 

Одлагање плаћања пореског дуга из ст. 1. до 3. овог члана врши се 
потписивањем споразума између Пореске управе и пореског обвезника, 
односно решењем Пореске управе. 

Изузетно, ако подносилац захтева за одлагање плаћања дугованог 
пореза, који не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, као средство 
обезбеђења наплате понуди неопозиву банкарску гаранцију или меницу 
авалирану од стране пословне банке, на износ који не може бити мањи од 
висине дугованог пореза чије се плаћање одлаже, лице из става 3. овог члана 
може одлучити да се пореском обвезнику одобри одлагање плаћања дугованог 
пореза на начин из става 4. овог члана. 
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Члан 74. 
У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза из члана 

73. став 3. овог закона, од пореског обвезника се захтева давање средстава 
обезбеђења наплате, која не могу бити мања од висине дугованог пореза чије 
се плаћање одлаже. 

Средства обезбеђења наплате из става 1. овог члана су: 
1) хипотека на непокретности пореског обвезника; 
2) залога на покретним стварима пореског обвезника; 
3) неопозива банкарска гаранција; 
4) јемство другог лица које је власник имовине на којој нема терета; 
5) трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се 

зарада, на којима се установљава административна забрана, порески дуг може 
наплатити; 

6) меница авалирана од стране пословне банке. 
Ако се дуговани порез обезбеђује средствима из става 2. тач. 1), 2) и 4) 

овог члана, средства обезбеђења не могу бити мања од 120% висине дугованог 
пореза чија се наплата обезбеђује. 

У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза из члана 
73. став 3. овог закона, Пореска управа одлучује из којих од предложених, 
односно од других, пореском обвезнику доступних средстава обезбеђења, из 
става 2. овог члана, ће се најефикасније наплатити дуговани порез и о томе 
обавештава пореског обвезника. 

Доказ да је обезбедио средства обезбеђења из става 4. овог члана 
порески обвезник доставља Пореској управи као услов за потписивање 
споразума, односно доношење решења из члана 73. став 6. овог закона. 

Изузетно од ст. 1-5. овог члана, од пореског обвезника не захтева се 
испуњење услова које је прописала Влада актом из члана 73. став 2. овог 
закона, као ни давање средстава обезбеђења наплате - ако дуговани порез из 
члана 73. став 3. овог закона, по основу свих јавних прихода које наплаћује 
Пореска управа, на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања, 
износи, и то: 

1) за правно лице - до 1.000.000 динара; 
2) за предузетника - до 200.000 динара; 
3) за физичко лице - до 100.000 динара. 
1) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ  И ПРЕДУЗЕТНИКА – ДО 1.500.000 ДИНАРА; 
2) ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ДО 200.000 ДИНАРА. 
Ако се порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно 

решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико у периоду за који је 
одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, Пореска управа 
ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и 
доспели, а неплаћени порески дуг, водећи рачуна о ефикасности наплате, 
наплатити: 

1) из средстава обезбеђења; 
2) у поступку принудне наплате пореског дуга. 
Ако се доспели, а неплаћени порески дуг у случају из става 7. овог 

члана, наплаћује из средстава обезбеђења, Пореска управа не доноси решење 
о принудној наплати, већ само обавештава пореског обвезника да ће 
приступити принудној наплати доспелог, а неплаћеног дуга из датих средстава 
обезбеђења наплате у складу са законом. 

Ако се порески обвезник из става 6. овог члана не придржава рокова из 
решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико за време одлагања 
плаћања дугованог пореза не измири текућу обавезу, Пореска управа ће по 
службеној дужности укинути решење и доспели а неплаћени порески дуг, 
наплатити у поступку принудне наплате над обвезником. 
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Порески обвезник за кога је Пореска управа по службеној дужности 
поништила споразум, односно укинула решење из ст. 7. и 9. овог члана, нема 
право да поново поднесе захтев за одлагање плаћања тог дугованог пореза. 

 
Члан 74б 

Изузетно од члана 73. став 4. овог закона, надлежни орган може, на 
писмени и образложени захтев пореског обвезника који је закључио уговор о 
финансијском реструктурирању, у складу са законом којим се уређује 
споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, одобрити 
одлагање плаћања пореског дуга ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА у једнаким ратама до 
60 месеци, уз могућност коришћења одложеног плаћања за првих 12 месеци. 

У поступку одлучивања о одлагању плаћања пореског дуга ДУГОВАНОГ 
ПОРЕЗА обвезника који је закључио уговор о финансијском реструктурирању, у 
складу са законом којим се уређује споразумно финансијско реструктурирање 
привредних друштава, не захтева се давање средстава обезбеђења наплате 
када је износ дуга чије се плаћање одлаже до висине из члана 74. став 6. овог 
закона. 

Одобрењем одлагања плаћања пореског дуга из става 1. овог члана 
прекида се застарелост права на наплату пореског дуга чији је рок плаћања 
одложен, а време за које је одлагање плаћања одобрено не урачунава се у рок 
застарелости. 

О одлагању плаћања пореског дуга ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА у складу са ст. 
1. до 3. СТ. 1. И 2. овог члана одлучује лице из члана 73. став 3. овог закона. 
  

Члан 76. 
Ако је, у складу са одредбама чл. 73, 74а, 74б, односно члана 147. став 

2. овог закона, плаћање дугованог пореза одложено, односно ако је наплата 
пореског дуга ЧЛАНОМ 147. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА НАПЛАТА ДУГОВАНОГ 
ПОРЕЗА привремено одложена због обуставе извршења коначног пореског 
акта (у току управног спора и сл.), камата се обрачунава и за време док траје 
одлагање, односно обустава, по стопи из члана 75. став 1. овог закона  .  

АКО ЈЕ, У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛ. 73, 74, 74А И 74Б ОВОГ 
ЗАКОНА, ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ОДЛОЖЕНО, КАМАТА СЕ 
ОБРАЧУНАВА И ЗА ВРЕМЕ ДОК ТРАЈЕ ОДЛАГАЊЕ, ПО СТОПИ ЈЕДНАКОЈ 
ГОДИШЊОЈ РЕФЕРЕНТНОЈ СТОПИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ. 
 ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ КОМЕ ЈЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛ. 73, 
74, 74А И 74Б ОВОГ ЗАКОНА, ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ОДЛОЖЕНО, 
А КОЈИ РЕДОВНО ИЗМИРУЈЕ РАТЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА КОЈЕ СУ 
ОДЛОЖЕНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, 
ОТПИСУЈЕ СЕ  50% КАМАТЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА TAJ ДУГ ПЛАЋЕН У ТОМ 
ПЕРИОДУ, ПО ИСТЕКУ СВАКИХ 12 МЕСЕЦИ, ДО ИЗМИРЕЊА ТОГ ДУГА У 
ПОТПУНОСТИ. 

КАДА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК И ПРЕ ИСТЕКА РОКА ПЛАЋАЊА 
ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ У СКЛAДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ИСПЛАТИ 
ДУГОВАНИ ПОРЕЗ У ПОТПУНОСТИ, ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ СЕ ОТПИСУЈЕ 
50% КАМАТЕ НА ТАЈ ДУГ. 
  

Члан 114ж 
Право на утврђивање, наплату, повраћај, порески кредит, рефакцију, 

рефундацију, као и намирење доспелих обавеза путем прекњижавања пореза, 
увек застарева у року од десет година од истека године у којој је порез требало 
утврдити или наплатити, односно у којој је извршена преплата, ОСИМ АКО 
ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ПРОПИСАНО. 
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Пореска управа, по истеку рока из става 1. овог члана, по службеној 
дужности, доноси решење о престанку пореске обавезе, односно о престанку 
права на повраћај, порески кредит, рефакцију, рефундацију, као и на намирење 
доспелих обавеза путем прекњижавања пореза, због застарелости. 

 
Члан 114з 

Застарелост права Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и 
споредних пореских давања не тече: 

1) за време од покретања управног спора до правоснажности судске 
одлуке; 

2) за време када је другим законом прописано да се порески поступак не 
може отпочети, односно да се започети порески поступак прекида-; 

3) ЗА ВРЕМЕ КАДА ЈЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛ. 73, 74, 74А И 74Б 
ОВОГ ЗАКОНА, ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ОДЛОЖЕНО. 

Време трајања застоја застарелости из става 1. овог члана не рачуна се 
у апсолутни рок за застарелост. 
 

Члан 176. 
Ко неовлашћено СУПРОТНО ПРОПИСИМА КОЈИ РЕГУЛИШУ 

ОПОРЕЗИВАЊЕ АКЦИЗАМА, НАБАВИ РАДИ СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ ИЛИ 
ставља у промет, односно продаје производе који се у складу са законом 
сматрају акцизним производима, казниће се затвором од шест месеци до пет 
година. 

Предузетник, односно одговорно лице у правном лицу које се бави 
производњом или увозом производа који, у складу са законом, морају бити 
посебно обележени контролним акцизним маркицама, а не предузме мере да 
ови производи пре стављања у промет буду обележени контролним акцизним 
маркицама, казниће се затвором од шест месеци до три године. 

Предузетнику се за кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана изриче и мера 
безбедности забране вршења позива, делатности или дужности од једне године 
до пет година. 

Одговорном лицу у правном лицу се за кривично дело из ст. 1. и 2. овог 
члана изриче и мера безбедности забране вршења позива, односно дужности у 
трајању од једне године до пет година. 

Производи који се у складу са законом сматрају акцизним производима а 
који су неовлашћено СУПРОТНО ПРОПИСИМА КОЈИ РЕГУЛИШУ 
ОПОРЕЗИВАЊЕ АКЦИЗАМА, НАБАВЉЕНИ РАДИ СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ 
ИЛИ стављени у промет, као и производи који нису посебно обележени 
прописаним контролним акцизним маркицама и имовинска корист остварена 
кривичним делом, одузеће се. 

 
ЧЛАН 13. 

ИЗУЗЕТНО, ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ КОЈИ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ У 
ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА 
РАТЕ, ЗА ДУГОВАНИ ПОРЕЗ КОЈИ ЈЕ ДОСПЕО ЗА ПЛАЋАЊЕ ДО ДАНА 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, КОЈИ ЈЕ КАО ТАКАВ ЕВИДЕНТИРАН У 
ПОРЕСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, А НЕ ПРЕЛАЗИ 2.000.000 
ДИНАРА, МОЖЕ СЕ ОДЛОЖИТИ ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА КОЈИ У 
СЕБИ НЕ САДРЖИ КАМАТУ ЗА ТАЈ ДУГ, НАЈДУЖЕ ДО 60 МЕСЕЦИ. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НЕ ПРУЖА 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДУГОВАНИ ПОРЕЗ КОЈИ У СЕБИ НЕ САДРЖИ 
КАМАТУ ЗА ТАЈ ДУГ ДО ИЗНОСА ИЗ ЧЛАНА 7. ОВОГ ЗАКОНА. 

ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ КОМЕ ДУГОВАНИ ПОРЕЗ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 
ЧЛАНА, ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ПРОПИСАН ЧЛАНОМ 7. ОВОГ ЗАКОНА, У 
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ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОПРЕДЕЉУЈЕ СЕ 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈЕ ОДГОВАРА ИЗНОСУ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА 
ИЗНАД ИЗНОСА ПРОПИСАНОГ ЧЛАНОМ 7. ОВОГ ЗАКОНА, У КОЈИ СЕ 
УРАЧУНАВА И ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋЕ КАМАТЕ НА ТАЈ ДЕО ДУГА. 

ПОРЕСКОМ  ОБВЕЗНИКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ ЈЕ СТЕКАО 
ПРАВО НА ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ У СКЛAДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ, А КОЈИ РЕДОВНО ИЗМИРУЈЕ РАТЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА КОЈЕ 
СУ ОДЛОЖЕНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, 
ОТПИСУЈЕ СЕ  КАМАТА НА ДУГ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ДУГОВАНИ ПОРЕЗ 
ПЛАЋЕН У ТОМ ПЕРИОДУ, ПО ИСТЕКУ СВАКИХ 12 МЕСЕЦИ, ДО ИЗМИРЕЊА 
ТОГ ДУГА У ПОТПУНОСТИ. 

У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК И ПРЕ ИСТЕКА РОКА 
ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ У СКЛAДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ 
ИСПЛАТИ ДУГОВАНИ ПОРЕЗ У ПОТПУНОСТИ, ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ СЕ 
ОТПИСУЈЕ ЦЕЛОКУПНА КАМАТА НА ТАЈ ДУГ. 

ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПОДНОСИ  
ПОЧЕВ ОД ПРВОГ ДАНА МЕСЕЦА КОЈИ СЛЕДИ МЕСЕЦУ У КОМЕ ЈЕ ОВАЈ 
ЗАКОН СТУПИО НА СНАГУ, А НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД ДАНА 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

ДО ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗМИРИ СВЕ ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ 
ДОСПЕЛЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА И О 
ТОМЕ ПРУЖИ ДОКАЗ, ШТО ЈЕ УЈЕДНО И УСЛОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
НА ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДО ДАНА 
ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА, ОДНОСНО СПОРАЗУМА О ПЛАЋАЊУ ДУГОВАНОГ 
ПОРЕЗА НА РАТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ 
ДУЖАН ДА ИЗМИРИ СВЕ ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ ДОСПЕЛЕ У ТОМ ПЕРИОДУ, 
НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ТОГ РЕШЕЊА, 
ОДНОСНО СПОРАЗУМА, УЗ ОБРАЧУНАТУ КАМАТУ НА ТАЈ ДУГ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ.  

АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК НЕ ИЗМИРИ ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ 
СА СТАВОМ 7. ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО АКО СЕ НЕ ПРИДРЖАВА РОКОВА 
ИЗ СПОРАЗУМА ИЛИ РЕШЕЊА О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ 
ПОРЕЗА ИЛИ АКО У ПЕРИОДУ ЗА КОЈИ ЈЕ ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ 
ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НЕ ИЗМИРИ ТЕКУЋУ ОБАВЕЗУ, ПОРЕСКА УПРАВА ЋЕ 
ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПОНИШТИТИ СПОРАЗУМ, ОДНОСНО УКИНУТИ 
РЕШЕЊЕ И НЕПЛАЋЕНИ ДУГОВАНИ ПОРЕЗ, УКЉУЧУЈУЋИ И НЕПЛАЋЕНУ 
КАМАТУ НА ТАЈ ДУГ,  НАПЛАТИТИ ИЗ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА, 
ОДНОСНО У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ. 

ЗА ВРЕМЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ, У СКЛАДУ СА 
ОВИМ ЗАКОНОМ, НА ТАЈ ПОРЕЗ ОБРАЧУНАВА СЕ КАМАТА ИЗ ЧЛАНА 9. 
СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ СУ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА КОЈЕ 
ПЕРИОДИЧНО ДОСПЕВАЈУ ЗА ПЛАЋАЊЕ У СМИСЛУ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА, 
ОДНОСНО ДРУГИХ АКАТА, ПОЧЕВ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА. 

ТЕКУЋИМ ОБАВЕЗАМА СЕ НЕ СМАТРАЈУ ОБАВЕЗЕ УТВРЂЕНЕ У 
ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ, КАО И ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ УТВРЂУЈУ РЕШЕЊЕМ 
ПОРЕСКОГ ОРГАНА, А ОДНОСЕ СЕ НА ПОРЕСКИ ПЕРИОД КОЈИ ЈЕ 
ОБУХВАЋЕН ПЕРИОДОМ ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ ОТПИС КАМАТЕ У СМИСЛУ 
ОВОГ ЗАКОНА.  

ОДОБРЕЊЕМ ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ 
ПРЕКИДА СЕ ЗАСТАРЕЛОСТ ПРАВА НА НАПЛАТУ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА 



19 

 

 

ЧИЈИ ЈЕ РОК ПЛАЋАЊА ОДЛОЖЕН, А ВРЕМЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДЛАГАЊЕ 
ПЛАЋАЊА ОДОБРЕНО НЕ УРАЧУНАВА СЕ У АПСОЛУТНИ РОК 
ЗАСТАРЕЛОСТИ. 

 
ЧЛАН 14. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА ОДЛАГАЊЕ 
ПЛАЋАЊА ГЛАВНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА НА 24 МЕСЕЧНЕ РАТЕ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 119/12), МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ 
НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ПИСАНОЈ 
ФОРМИ, КАКО БИ СТЕКЛИ ПРАВО НА ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА 
РАТЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ КОЈИ СУ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, 
ОДНОСНО КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ 
ПОРЕЗА, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОРЕСКА 
УПРАВА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПОНИШТИЛА СПОРАЗУМ, ОДНОСНО 
УКИНУЛА РЕШЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА СХОДНО 
ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 
АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02 - 
ИСПРАВКА, 23/03 - ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - ДР. ЗАКОН, 62/06 - 
ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09 - ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12 - ИСПРАВКА, 
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14,  91/15 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ И 
112/15), МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОЈ 
ЈЕДИНИЦИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ, КАКО БИ СТЕКЛИ ПРАВО 
НА ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

УСТАНОВЉЕНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПОСТУПКУ 
ОДЛУЧИВАЊА О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 2. 
ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА НИЈЕ ДУЖНА ДА ВРАТИ ПОРЕСКОМ 
ОБВЕЗНИКУ, И ТА СРЕДСТВА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ И У ПОСТУПКУ 
ОДЛУЧИВАЊА О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ, У 
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 
 

ЧЛАН 15. 
О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА У СКЛАДУ СА 

ОДРЕДБАМА ЧЛ. 13. И 14. ОВОГ ЗАКОНА ОДЛУЧУЈЕ ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 73. 
СТАВ 3. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02 - ИСПРАВКА, 23/03 - ИСПРАВКА, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - ДР. ЗАКОН, 62/06 - ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09 - 
ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12 - ИСПРАВКА, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14,  
91/15 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ И 112/15). 

АКТ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОДРЕДАБА ЧЛ. 13. И 14. ОВОГ ЗАКОНА 
ДОНЕЋЕ МИНИСТАР, НА ПРЕДЛОГ ДИРЕКТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 
 

ЧЛАН 16. 
 ОДРЕДБА ЧЛАНА 3. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ НА 
РЕШЕЊА О ЗАБРАНИ РАСПОЛАГАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРЕКО 
РАЧУНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ОТВОРЕНОГ КОД БАНКЕ ДОНЕТА НАКОН 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 17. 
ОДРЕДБА ЧЛАНА 9. СТ. 3. И 4. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈА СЕ ОДНОСИ НА 

ОТПИС 50% КАМАТЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ НА 
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ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ КОЈИМА СУ РЕШЕЊА, ОДНОСНО СПОРАЗУМИ О 
ОДЛАГАЊУ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ДОНЕТА, ОДНОСНО ЗАКЉУЧЕНИ НАКОН 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 
ЧЛАН 18. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У 
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 15. 
СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈА СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

Будући да се овим законом уређују порески поступак и пореска 

администрација, како би се у процесном смислу допринело остваривању мера 

фискалне политике које се уређују материјалним пореским прописима, обрачун 

ефеката на бази измена и допуна овог закона није могуће прецизно исказати у 

апсолутном износу, због чега он није дат у овим износима сагласно одредби 

члана 40. став 2. 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).  

Постоји неколико кључних ефеката предложених промена: 

- С обзиром на то да Законом понуђена решења дају прилику да се 

пореским обвезницима под повољнијим условима од важећих 

одложи плаћање дугованог пореза, односно отпише камата на 

дуговања доспела за плаћање до дана ступања на снагу овог закона 

и који су евидентирани у пореском рачуноводству Пореске управе, 

очекује се да ће одређени број пореских обвезника поднети захтев за 

одлагање плаћања дугованог пореза. Наиме, прописивањем 

могућности да се пореска обавеза измири највише до 60 рата, 

пореским обвезницима обезбеђује се да уз мање финансијско 

оптерећење измире тај дуг, чиме се стварају услови за 

нормализацију пословања, уз очување нивоа социјалне заштите 

најугроженијих слојева друштва и даљег подстицања привредних 

активности; 

- Јачање правне сигурности успостављањем јасних правила и 

прецизирањем појмова и поступака осигуравају једнообразност у 

поступању Пореске управе чиме унапређују услове пословања 

обвезницима обезбеђујући извесност последица одређене пореско-

правне ситуације, чиме се отклања неизвесност која се јавља као 

последица неусаглашености у укупном правном оквиру за 

пословање. 

1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону. 

Предложена решења имају утицај на све учеснике у пореско-правном 

поступку, дакле како на саме пореске обвезнике и Пореску управу, тако и на 

остале субјекте који су обавезни да учине неку радњу у овом поступку. 

 Закон ће имати позитиван утицај на: 

- све пореске обвезнике - јер се ствара правни основ да неизмирене 

обавезе могу измирити под повољнијим условима; 

- подстицај развоју предузетништва и привреде, јер се стварају услови 

да се предложеним фискалним растерећењем, њихова финансијска средства 

усмере на развој њихових делатности. 
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2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима). 

Примена овог закона не би требало да створи додатне (директне) 

трошкове пореским обвезницима, с обзиром на то да могу остваривати право 

на плаћање дугованог пореза на рате и отпис  камате, уз испуњење прописаних 

услова.  

3.    Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити. 

Као што је наведено, порески обвезници (привредни субјекти и физичка 

лица) неће сносити трошкове доношењем овог закона, али се оцењује се да је 

потреба за превазилажењем проблема већа од могућих индиректних трошкова 

које ће примена овог закона створити.  

4. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција. 

Оцењује се да примена Закона неће допринети стварању нових 

привредних субјеката али ће, у одређеној мери, посредством побољшања 

услова пословања посредно позитивно утицати на очување тржишне 

конкуренције. 

Наиме, предложене измене и допуне Закона, имајући у виду питања која 

уређују, немају за циљ подстицање стварања нових привредних субјеката на 

тржишту, нити стварања тржишне конкуренције, већ се стварају услови за 

наставак пословања, односно за спречавање престанка обављања делатности 

од стране одређених привредних друштава у финансијским потешкоћама, као и 

губитак запослења у њима (тако што се предлаже да се плаћање дугованог 

пореза тим лицима може одобрити у дужим роковима од рокова у којима се, до 

сада, одлагање плаћања могло вршити). 

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

Приликом израде овог законског решења усвојене су иницијативе за 

изменом појединих одредаба закона, како од стране пореских обвезника, тако и 

бројних државних органа и других организација. 

6. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем закона намерава. 

Министарство финансија – Пореска управа (за јавне приходе које 

утврђује, наплаћује и контролише) и надлежни порески органи јединица 

локалних самоуправа (за своје изворне јавне приходе – локалне порезе) 

надлежни су за спровођење Закона. 

Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним 

публиковањем Билтена службених објашњења и стручних мишљења за 

примену финансијских прописа, њиховим објављивањем на званичној интернет 
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страни, као и на други погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност, 

информисаност и доступност информацијама, како би се на овај начин 

допринело остваривању циљева постављених доношењем Закона. 

Како би се остварили циљеви који се доношењем овог закона желе 

постићи, по потреби ће ово министарство давати мишљења о његовој примени, 

а органи управе одговарајућа упутства за његово спровођење. 
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ИЗЈАВA 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 ПОРЕСКОМ 
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
 
DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPLEMENTS TO LAW ON TAX 
PROCEDURE AND TAX ADMINISTRATION 
 
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 садржину прописа, 
 
Чл. 37, 72, 73. 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, као и остали  рокови предвиђени у одредбама тачке 3а) ове изјаве 
 
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. 

/ 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 
усклађености са њима, 
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Уговор о функционисању Европске уније, наслов VII – Заједничка правила о 
конкуренцији, опорезивању и усклађивању прописа - Усклађено 
 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
 
Секундарни извора права Европске уније погледу пореског поступка и пореске 
администрације нису релевантни за нормативну уређеност Предлога закона. 
 
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. 
 
У складу са роковима из Споразума  
 
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 у погледу предложене материје обухваћене овим 
законом.   
 
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? 

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


