
 

12. 
ПРЕПОРУКА Прописати да се утврђивање секундарне пореске обавезе на основу правноснажне судске 

одлуке 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС” бр. 80/2002; 

84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и 72/09). 

 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта закона о изменама Закона о о пореском поступку и пореској 

администрацији (''Службени гласник РС” бр. 80/2002; 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 

62/06, 61/07, 20/09 и 72/09) којим ће се прописати да секундарна пореска обавеза законског 

заступника који је свесно или без дужне пажње пропустио да испуни своју обавезу да 

реализује плаћање пореза за пореског обвезника, иако је овај био у могућности да то уради - за 

износ неплаћеног пореза; лица које допринесе или помогне у избегавању плаћања пореза 

другог лица; лица одговорног за обрачунавање и плаћање пореза по одбитку;  физичког лица 

које је одговорно лице у правном лицу, које обрачунава и плаћа порез по одбитку и пропусти 

да уплати порез по одбитку; настаје на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђено 

такво поступање. 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И 

ПОРЕСКОЈ АДМИНСИТРАЦИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС” 

бр. 80/2002; 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и 72/09), у члану 31. 

после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  

“Одредбе из става 2. тачка 1) до 4) овог члана се примењују ако је поступање на 

основу кога настаје секундарна пореска обавеза утврђено правноснажном судском одлуком.“. 

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5.  

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику 

Републике Србије''.  

Подносилац 

иницијативе 

Савет страних инвеститора 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Чланом 31. став 2. тачка 1) до 4) Закона о пореском поступку и пореској администрацији  прописано је на кога се све 

односи секундарна пореска обавеза тј. када су одређена лица одговорна за пореску обавезу другог лица. Евидентно је 

да је намера законодавца била да секундарна пореска обавеза настаје у поступањима која су по својој природи или 

привредни преступи или кривична дела (утаја пореза). У том смислу, ради повећања правне сигурности, потребно је 

регулисати да секундарна пореска обавеза може настати само на ако је такво поступање утврђено правноснажном 

судском пресудом. Примера ради, одредба члана 31. став 2. тачка 2. којом је прописано да се секундарна пореска 

обавеза односи на „лица која доприносе или помажу у избегавању плаћања пореза другог лица - за порески дуг тог 

другог лица чије је плаћање избегнуто“ је исувише широко дефинисана и може довести до арбитрарних тумачења и 

давања основа да се пореска обавеза лица може превалити и на пореске саветнике који су дали коментаре на порески 

третман одређеног случаја за који је утврђена пореска обавеза. (нпр. ситуација када рачуновођа или порески саветник 

клијенту даје савет о пореском третману одређене трансакције и даје предлоге како да се у границама закона оствари 

повољнији порески третман.) 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Предложено решење ће довести до повећања правне сигурности и онемогућавања различитог тумачења предметних 

одредби. 

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 31. 

Секундарна пореска обавеза настаје када је неко лице одговорно за доспелу пореску обавезу другог пореског 

обвезника или за доспелу секундарну пореску обавезу другог пореског обвезника.  

Секундарна пореска обавеза односи се на: 

1) законске заступнике који су свесно или без дужне пажње пропустили да испуне своју обавезу да реализују 

плаћање пореза за пореског обвезника, иако је овај био у могућности да то уради - за износ неплаћеног пореза; 

2) лица која доприносе или помажу у избегавању плаћања пореза другог лица - за порески дуг тог другог лица 

чије је плаћање избегнуто; 

3) лица одговорна за обрачунавање и плаћање пореза по одбитку - за износ тог пореза по одбитку који није 

плаћен;  

4) физичко лице које је одговорно лице у правном лицу, које обрачунава и плаћа порез по одбитку и пропусти 

да уплати порез по одбитку - за износ тог пореза по одбитку који није плаћен; 

5) лице које је примило новчана средства, ствари или права из имовине пореског обвезника (у даљем тексту: 

имовина) путем трансакције без накнаде или уз накнаду која је нижа од цене која би се могла постићи на тржишту, у 

периоду од три године пре доспелости пореске обавезе која није плаћена за пореског обвезника - за износ неплаћеног 

пореза, а највише до вредности примљене имовине, умањене за износ који је то лице за њу платило. 



ОДРЕДБЕ ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 1) ДО 4) ОВОГ ЧЛАНА СЕ ПРИМЕЊУЈУ АКО ЈЕ ПОСТУПАЊЕ НА 

ОСНОВУ КОГА НАСТАЈЕ СЕКУНДАРНА ПОРЕСКА ОБАВЕЗА УТВРЂЕНО ПРАВНОСНАЖНОМ СУДСКОМ 

ОДЛУКОМ. 

Одредба из става 2. тачка 5) овог члана примењује се у случају када је лице примило имовину од пореског 

обвезника - правног лица само ако посредно или непосредно учешће тог лица у капиталу пореског обвезника износи 

или је износило најмање 10%. 

Уколико друкчије није прописано, секундарна пореска обавеза обухвата камату и трошкове принудне наплате. 

 
 
 


