
 

3. 
ПРЕПОРУКА Прецизирати да се право на порески подстицај из члана 50г губи у случају када обвезник 

прекине са пословањем, престане да користи или отући средства из чл. 50а и 50б, а у нова 

средства не уложи у истом пореском периоду износ једнак тржишној цени отуђених 

средстава, најмање у вредности која обезбеђује да укупан износ улагања не падне испод 

износа утврђених чл. 50а и 50б. 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о порезу на добит предузећа ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004) 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта закона о изменама Закона о порезу на добит предузећа ("Сл. гласник 

РС", бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004) којим ће се предвидети измена члана 50г. у 

смислу прецизирања да се право на порески подстицај губи у случају када обвезник прекине са 

пословањем, престане да користи или отући средства из чл. 50а и 50б, а у нова средства не 

уложи у истом пореском периоду износ јенак тржишној цени отужених средстава, најмање у 

вредности која обезбеђује да укупан износ улагања не падне испод износа утврђених чл. 50а и 

50б. 

рок за спровођење 31.03.2010. 

* Препорука је спроведена кроз Нарцт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит 

предузећа бр. 011-00-912/2009'-04 од 02.12.2009.године 

Подносилац 

иницијативе 

Савет страних инвеститора 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Право на порески подстицај се губи уколико порески обвезник престане да користи или отуђи средства, а у нова основна 

средства не уложи износ једнак тржишној цени отуђених средстава. 

Министрство финансија је издало мишљење бр. 430-07-00191/2007-04 од 10. јануара 2008. у коме је наведено да у 

случају када се износ укупних улагања (и после отуђења) није смањио испод Законом прописаних 600 милиона динара, 

обвезник не губи право на порески подстицај прописан овим чланом, односно није у обавези да плати порез (у складу са 

чланом 50г Закона), али је дужан да утврди нову (нижу) сразмеру између вредности набављених основних средстава за 

која се признаје право на порески подстицај из члана 50а умањеној за отуђена средства и вредности укупних основних 

средстава.  



Овакав став министарства не може се закључити из одредбе чл. 50г Закона. 

Такође, није јасно ни следеће: 

• шта се све сматра отуђењем средстава – да ли само продаја или и мањкови, крађе и сл. 

• како се утврђује тржишна вредност средства које се више не користи из разлога што је застарело, покварено и сл. 

и нема вредност и шта се дешава са пореским подстицајем у том случају. Наиме, порески подстицај се одобрава за 

период од 10 година, док период од дана испуњења услова за стицање права на порески подстицај до дана истека 

пореског подстицаја може бити дужи од 10 година. Врло вероватно је да ће у том периоду део опреме по основу које је 

стечено право на порески подстицај застарити, оштети се, покварити, те да ће престати да се користи у току трајања 

подстицаја. Шта се дешава са пореским подстицајем у свим тим случајевима 

• која тржишна вредност се користи у случају када на тржишту постоји више различитих тржишних вредности 

• Закон дефинише да се право на порески подстицај губи ако се у нова средства не уложи износ једнак тржишној 

вредности отуђеног средства. Мишљење говори о укупном износу улагања. Износ улагања и тржишна вредност 

отуђеног средства нису исте категорије.  

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

Прописати да се право на порески подстицај из члана 50г губи само у случају када обвезник прекине са пословањем, 

престане да користи или отући средства из чл. 50а и 50б, а у нова средства не уложи у истом пореском периоду износ 

јенак тржишној цени отужених средстава, најмање у вредности која обезбеђује да укупан износ улагања не падне испод 

износа утврђених чл. 50а и 50б. 

 
 


