
 

22. 
ПРЕПОРУКА Укинути обавезу уноса ПИБ-а у инструменте платног промета 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финасија 

пропис који треба 

изменити 

Правилник о пореском идентификационом броју („Сл. гласник РС“, бр. 57/03, 68/03 и 32/2009) 

начин спровођења Усвајање Правилника о изменама Правилника о пореском идентификационом броју („Сл. 

гласник РС“, бр. 57/03, 68/03 и 32/2009), којим ће се укинути обавеза уношења ПИБ-а као 

обавезног податка у инструментима платног промета (брисање у члану 11. став 1. тачке 6.) 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

Правилник о изменама Правилника о пореском идентификационом броју 

 

Члан 1. 

У Правилнику о пореском идентификационом броју („Сл. гласник РС“, бр. 57/03, 68/03 

и 32/2009) у члану 11. став 1. тачка 6. брише се. 

Досадашња тачка 7. постаје тачка 6. 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ 

 
подносилац иницијативе 1) Привредна комора Србије - радна група за финансијски сектор; 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Обавеза уношења ПИБ-а у инструменате платног промета банкама ствара неправдане трошкове, јер подразумева 

измену софтвера који је предходно већ направљен у складу са пореским прописима. ПИБ сваког правног лица је већ 

садржан у обавезној документацији за отварање рачуна, па уношење ПИБ-а у инструменте платног промета у суштини 

представља дуплирање података, односно непотребан захтев. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Усвајањем препоруке смањиће се непотребни трошкови измена апликација платног промета код банака. 

Трошкови измене постојећих програмских решења, њихова имплементација односно интервенције на терену 

неопходне за усклађивање са овом одредбом, према проценама домаћих банака износи укупно око 10 000 Евра, 

односно за све банке носиоце платног промета - укупно око 340 000 Евра. 

 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У Правилнику о пореском идентификационом броју у члану 11. став 1. тачка 6. прописано је да се ПИБ обавезно 

уноси у „сваки инструмент платног промета којим се носиоцу платног промета налаже да обави било коју трансакцију 

у платном промету“. Оваква одредба намеће носиоцима платног промета непотребни терет у финансијском и 

временском смислу, а у својој суштини представља непотребан податак, односно податак који је већ садржан у 

документацији за отварање рачуна. Како је број рачуна обавезан податак за сваку трансакцију, уношење ПИБ-а је у 

суштини дуплирање података, односно непотребан захтев, па Правилник треба изменити, односно укинути обавезу 

уношења ПИБ-а у сваки инструмент платног промета. 

Одлука о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС“, 

бр. 43/2004) (у даљем тексту: Одлука) не прописује обавезу уноса ПИБ-а у инструменте платног промета. Одлука није 

усклађивана са Правилником, који је ступио на снагу накнадно, па ова два подзаконска прописују различите обавезне 

податке код инструмената платног промета. Усвајањем ове препоруке, тј. изменом правилника усагласила би се ова два 

подзаконска акта. 

У складу са Одлуком, као раније донетим актом, „место“ за ПИБ није се ни нашло у софтверским решењима 

банака, нити је у пракси домаћих банака заживела примена одредбе из Правилника о обавезном уношењу ПИБ-а у све 

инструменте плаћања, па се предложеном изменом само усклађује право са праксом. 

Пореској управи ПИБ унет у инструменте платног промета није ни од каквог значаја за контролу пословања 

привредних субјеката, нити је од утицаја на доношење Записника и Решења о контроли. У том смислу, овај податак је у 

пракси сувишан и бескористан. 



 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ПРАВИЛНИКА О ПОРЕСКОМ ИДЕНТИФИКАЦИОНОМ 

БРОЈУ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 11. 

Поред аката и докумената прописаних у члану 26. став 3. Закона, ПИБ се обавезно уноси у: 

1) јединствену царинску исправу (ЈЦИ) и Евиденциону јединствену царинску исправу; 

2) прописану пореску пријаву; 

3) (брисана) 

4) фактуру; 

5) фискални исечак; 

6) сваки инструмент платног промета којим се носиоцу платног промета налаже да обави било коју трансакцију у 

платном промету; 

7) евиденцију продавца о продатој роби купцима са територије АП Косово и Метохија и евиденцију купаца о 

купљеним производима са територије АП Косово и Метохија, прописане Упутством о начину спровођења поступка 

издавања и овере пореских изјава, као и о начину праћења и контроле промета робе са АП Косово и Метохија 

("Службени гласник РС", број 54/2001). 

У акте из става 1. тачка 4) овог члана уносе се ПИБ купца и ПИБ продавца. 

 


