
 

17. 
ПРЕПОРУКА Прописати институт самопријављивањa те да поступање по истом неће резултирати 

покретањем поступка поводом пореског прекршаја (Voluntary disclosure) 

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 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 институт самопријављивања те да 

поступање по истом неће резултирати покретањем поступка поводом пореског прекршаја. 

рок за спровођење  31.03.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 

АДМИНИСТРАЦИЈИ 

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 176 б. 

после става 1. додаје се нови ставови 2. и 3. који гласе:  

„Против лица које учини радњу или пропуст који се сматрају пореским прекршајем, неће 

се покренути прекршајни поступак, нити изрећи казна, ако то лице самоиницијативно пријави 

ту радњу или пропуст и истовремено плати дуговани износ пореза увећан за камату прописану 

чланом 75. овог закона.  

Одредбе претходног става овог члана се неће примењивати ако је самопријављивање 

извршено након сазнања пореског органа за учињену радњу или пропуст.“ 

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 

Честа измена и различито тумачење пореских прописа, као и недоследна примена истих од стране пореских 

органа, имају за последицу да привредни субјекти и грађани чине пропусте, који се квалификују као порески 

прекршаји, без намере да тај прекршај учине. 

Ако накнадно утврде да су учинили пропуст и желе да то исправе, привредни субјекти и грађани су 

дестимулисани да самоиницијативно пријаве тај пропуст и плате обавезу, јер такво понашање неизбежно води 

покретању прекршајног поступка и њиховом кажњавању. 

Ово је последица тога што Закон о пореском поступку и пореској администрацији не предвиђа могућност 

самопријављивања, које неће резултирати покретањем поступка поводом пореског прекршаја и кажњавањем, иако је 

тај институт признат у развијеним правним системима као важан аспект управног поступка. 

Прописивање могућност самопријављивања би требало да подстакне обвезнике на поступање у складу са 

пореским прописима, без страха да ће бити прекршајно гоњени, ако на сопствену иницијативу желе да исправе 

пропусте. Наравно, једини услов је да самопријављивање није последица сазнања пореског органа за учињену радњу 

или пропуст. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Ако се прихвати ова препорука, позитивни ефекти предложеног решења ће се огледати у: 

1) повећању буџетских прихода; 

2) стимулисању обвезника да поступају у складу са пореским прописима. 

  

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 176 б. 

Порески прекршаји су прекршаји прописани овим законом и другим пореским прописима. 

ПРОТИВ ЛИЦА КОЈЕ УЧИНИ РАДЊУ ИЛИ ПРОПУСТ КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ ПОРЕСКИМ ПРЕКРШАЈЕМ, 

НЕЋЕ СЕ ПОКРЕНУТИ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК, НИТИ ИЗРЕЋИ КАЗНА, АКО ТО ЛИЦЕ 

САМОИНИЦИЈАТИВНО ПРИЈАВИ УЧИЊЕНУ РАДЊУ ИЛИ ПРОПУСТ И ИСТОВРЕМЕНО ПЛАТИ ДУГОВАНИ 

ИЗНОС ПОРЕЗА УВЕЋАН ЗА КАМАТУ ПРОПИСАНУ ЧЛАНОМ 75. ОВОГ ЗАКОНА.  

ОДРЕДБЕ ПРЕТХОДНОГ СТАВА ОВОГ ЧЛАНА СЕ НЕЋЕ ПРИМЕЊИВАТИ АКО ЈЕ САМОПРИЈАВЉИВАЊЕ 

ИЗВРШЕНО НАКОН САЗНАЊА ПОРЕСКОГ ОРГАНА ЗА УЧИЊЕНУ РАДЊУ ИЛИ ПРОПУСТ. 

 


