
 

6. 
ПРЕПОРУКА Прецизирати подзаконским актом дан у односу на који ће се вршити утврђивање 

испуњености услова који се односи на укупан број запослених за остваривање права на 

порески подстицај 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

начин спровођења Усвајање подзаконског акта којим ће се прецизирати члан 50в Закона о порезу на добит 

предузећа ("Сл. Гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004) тако што ће се 

дефинисати дан у односу на који ће се вршити утврђивање испуњености услова који се односи 

на укупан број запослених за остваривање права на порески подстицај. 

рок за спровођење  01.02.2010. године 

Подносилац 

иницијативе  

1) Савет страних инвеститора 

2) Америчка привредна комора 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Из садашње одредбе Закона о порезу на добит предузећа није јасно када се губи право на пореску олакшицу, односно 

испод ког броја се укупан број запослених не може смањити. Наиме, према Закону један од захтева за остваривање права 

на порески подстицај је да друштво у периоду улагања додатно запосли на неодређено време најмање 100 лица (чл. 50а 

став 1). Право на порески подстицај се губи ако обвезник смањи број запослених испод броја утврђеног у чл. 50а став 1. 

Из овакве формулације није јасно да ли укупан број запослених или број додатно запослених радника у току периода 

улагања не сме пасти испод одређеног броја, као ни који је то број запослених испод кога се право на олакшицу губи. 

Министарство финансија је издало мишљење бр. 430-07-0016/2008-04 од 6. фебруара 2008. године по коме се право на 

подстицај губи ако порески обвезник у току коришћења пореског подстицаја смањи број запослених испод броја 

запослених у пореском периоду у којем се квалификовао за порески подстицај, чији број се не може смањивати у 

периоду коришћења пореског подстицаја. Овакав став се не може јасно закључити из одредби Закона. Такође, ни у овом 

мишљењу није јасно који се то број запослених мора одржавати: број запослених на почетку пореског периода у коме се 

квалификовао, на крају пореског периода у коме се квалификовао или неки просечан број запослених у пореском 

периоду. 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

Подзаконским актом дефинисати дан у односу на који ће се вршити утврђивање испуњености услова који се односи на 

укупан број запослених за остваривање права на порески подстицај.  

 


