
 

5. 
ПРЕПОРУКА Појаснити концепт "неопорезивања" преноса пословања из члана 6. Закона о ПДВ 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Правилник о утврђивању преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као 

улог, који се не сматра прометом добара и услуга у смислу закона о порезу на додату вредност 

("Сл. гласник РС", бр. 67/2005). 

начин спровођења Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о утврђивању преноса целокупне 

или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, који се не сматра прометом добара и 

услуга у смислу закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 67/2005), ради 

појашњавања концепта "неопорезивања" преноса пословања из члана 6. закона о пдв 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕНОСА 

ЦЕЛОКУПНЕ ИЛИ ДЕЛА ИМОВИНЕ, СА ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ, ИЛИ КАО УЛОГ, КОЈИ СЕ 

НЕ СМАТРА ПРОМЕТОМ ДОБАРА И УСЛУГА У СМИСЛУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА 

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

Члан 1. 

У члану 3. став 1. тачка 2. Правилника о утврђивању преноса целокупне или дела 

имовине, са или без накнаде, или као улог, који се не сматра прометом добара и услуга у 

смислу закона о порезу на додату вредност ("сл. Гласник рс", бр. 67/2005) реч „који“ замењује 

се речју: „која“ а речи: „техничко-технолошку целину (производни погон, производна линија и 

сл.)“ замењују се речина: „целину неопходну за обављање пословног процеса“. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

Подносилац 

иницијативе  

Савет страних инвеститора 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

 Концепт "неопорезивања" преноса пословања који је уведен у члану 6. Закона о порезу на додату вредност је без основа 

"искривљен" чланом 3. став 1. тачка 2. Правилника о утврђивању преноса целокупне или дела имовине, са или без 

накнаде, или као улог, који се не сматра прометом добара и услуга у смислу Закона о порезу на додату вредност. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Усаглашавање Правилника са законским решењем члана 6. Закона о порезу на додату вредности. 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 3.  
Прометом добара и услуга који, у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, не подлеже ПДВ сматра се пренос 

дела имовине: 

1) код статусне промене привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва; 

2) у поступку редовног промета, ликвидације и стечаја, а којиа чини техничко-технолошку целину 

(производни погон, производна линија и сл.) ЦЕЛИНУ НЕОПХОДНУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА. 

Пренос права располагања само на поједином добру које се налази у оквиру техничко-технолошке целине из 

става 1. тачка 2) овог члана не сматра се преносом дела имовине у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, односно у 

смислу става 1. овог члана. 

 


