
 

4. 
ПРЕПОРУКА Могућност подношења измењене пореске пријаве у роковима застарелости од 5 годинa  

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 којим ће се предложити измена 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) којом ће се прописати да порески обвезник може 

подносити измењену пореску пријаву у роковима застарелости прописаним чланом 114. овог 

закона (3 године). 

рок за спровођење  30.06.2010. 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 40. став 3. 

речи “ поднети најкасније у року од 12 месеци од дана подношења првобитне пореске пријаве“ 

замењују се речима “подносити у роковима застарелости прописаним чланом 114. овог 

закона“. 

 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 40. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да порески обвезници могу 

поднети измењену пореску пријаву најкасније у року од 12 месеци од дана подношења првобитне пореске пријаве. Имајући у виду 

да у складу са чланом 114. истог Закона, рок дат Пореској управи да утврди порезе и споредна пореска давања износи 3 односно 5 

година, нелогично је да порески обвезници аналогно томе немају право да исправе грешке који су сами идентификовали при 

обрачуну и плаћању пореза, за цео период застарелости. Тренутно, уколико порески обвезник уочи грешку у обрачуну пореза, која 

се десила након годину дана, обвезник не може да поднесе измењену пореску пријаву и долази у ситуацију да Пореска управа у 

току контроле утврди порески дуг, плус припадајућу камату и казну.Ово питање нарочито добија на значају уколико се посматра и 

члан 173а. истог Закона, којим је прописано да уколико порески обвезник поднесе пореску пријаву неистинитог садржаја, у којој 

искаже износ за повраћај већи од 150.000 динара казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном. Наведена 

одредба без измене члана 40. представља велику опасност за пореске обвезнике, нарочито оне који су у складу са чланом 7. Закона 

о рачуноводству и ревизији разврстани у велика правна лица, јер због ненамерне грешке, коју законски, после одређеног времена, 

нису у могућности да исправе, и ниске „преломне тачке“ од 150.000 динара, порески обвезници чине кривично дело. 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 
Ако се прихвати ова препорука, позитивни ефекти предложеног решења ће се огледати у повећању буџетских прихода 

стимулисању обвезника да поступају у складу са пореским прописима. 

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 40. 

Ако порески обвезник установи да пореска пријава, коју је поднео Пореској управи, садржи грешку или пропуст, дужан је 

да одмах поднесе измењену пореску пријаву, у којој су грешка или пропуст отклоњени.  

Првобитно поднета пореска пријава не враћа се пореском обвезнику. 

Порески обвезник из става 1. овог члана измењене пореске пријаве за исти порески период може поднети најкасније у року 

од 12 месеци од дана подношења првобитне пореске пријаве ПОДНОСИТИ У РОКОВИМА ЗАСТАРЕЛОСТИ ПРОПИСАНИМ 

ЧЛАНОМ 114. ОВОГ ЗАКОНА. 

ИзмењенEу порескEу пријавEу порески обвезник може поднети НАЈВИШЕ ДВА ПУТА само једном за исти порески 

период. 

ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА КОЈА ЈЕ ПОДНЕТА У ПЕРИОДУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА 

ЗАСТАРЕЛОСТИ ИЗ ЧЛАНА 114. ЗАКОНА, ПОДЛЕЖЕ ОБАВЕЗНОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕСКИХ ОРГАНА, АКО ИЗНОС 

ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ИСКАЗАНЕ У ИЗМЕЊЕНОЈ ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ МАЊИ, ОДНОСНО ИЗНОС ПОРЕСКОГ КРЕДИТА 

ВЕЋИ У ОДНОСУ НА ПРИЈАВЉЕНУ ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ, ОДНОСНО ИЗНОС ПОРЕСКОГ КРЕДИТА.  

У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ ПРЕТХОДНОГ СТАВА ОВОГ ЧЛАНА, РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ ПРЕСТАЈЕ ДА ТЕЧЕ ОД ДАНА 

ПОДНОШЕЊА ИЗМЕЊЕНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, ДО ДОНОШЕЊА ПОРЕСКО-УПРАВНОГ АКТА У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ 

КОНТРОЛЕ. 

Под условом из ст. 1, 3. и 4. овог члана, сматраће се да грешком или пропустом у првобитној пореској пријави из става 2. 

овог члана није учињено кривично дело или прекршај из овог закона. 

Изузетно од ст. 1, 3. и 4. овог члана, порески обвезник не може поднети измењену пореску пријаву после покретања 

поступка пореске контроле за контролисани порески период. 

Изузетно од члана 38. ст. 8. и 9. овог закона, измењена пореска пријава се не може послати електронским путем. 



 


