
 

10. 
ПРЕПОРУКА Укидање обавезе враћања поништене потврде о издатом ПИБ-у и прописивање 

поступања у случају када је исти ПИБ додељен за два или више лица 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

Пореска управа 

пропис који треба 

изменити 

Правилник о пореском идентификационом броју ("Сл. гласник РС", бр. 57/2003, 68/2003 и 

32/2009). 

начин спровођења Усвајање Правилника о изменама Правилника о пореском идентификационом броју ("Сл. 

гласник РС", бр. 57/2003, 68/2003 и 32/2009) ради укидања обавезе враћања поништене 

потврде о издатом ПИБ-у и прописивања поступања у случају када је исти ПИБ додељен за 

два или више лица. 

рок за спровођење  01.02.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОРЕСКОМ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНОМ БРОЈУ 

Члан 1. 

У Правилнику о пореском идентификационом броју ("Сл. гласник РС", бр. 57/2003, 

68/2003 и 32/2009), у члану 4. став 1. Порле речи: „правилником“ бришу се речи: „и налаже 

пореском обвезнику да врати поништене потврде о извршеној регистрацији“. 

У ставу 2. после речи: „Пореске управе“ бришу се речи: „која приликом уручења 

решења записнички преузима потврде о извршеној регистрацији које су поништене“. 

У ставу 5. после речи “пореског обвезника“ речи “за кога то предложи надлежна 

организациона јединица Пореске управе“ замењују се са речима “којем је ПИБ додељен 

касније“.  

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику 

Републике Србије''.  

Подносилац 

иницијативе 

Савет страних инвеститора 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Члан 4. Правилника о пореском идентификационом броју прописује да у случају поништавања ПИБ-а, порески 

обвезник је дужан да врати поништене потврде о извршеној регистрацији, што је непотребна административна 

процедура, јер је податак о ПИБ-у јаван (преко Интернет стране АПР-а и НБС-а) те невраћање потврде не би могло у 

пракси да произведе било какве штетне последице.  

Такође садашњи став 5. члана 4. Правилника прописује да ће надлежна организациона јединица Пореске управе 

предложити који обвезник ће задржати додељен му ПИБ а који ће морати да добије нови у случају када је исти ПИБ 

додељен различитим обвезницима. У пракси се показало да оваква регулатива доводи до арбитрарности у одлучивању 

пореске администрације.  

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Порески обвезници неће губити непотребно време услед обавезе да филијали Пореске управе врате потврду о издатом 

ПИБ-у. Такође, предложено решење ће довести до повећања правне сигурности. 

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 4. 

Ако су једном пореском обвезнику додељена два или више ПИБ-а и издате потврде о извршеној регистрацији 

или је један исти ПИБ додељен различитим пореским обвезницима, Централа Пореске управе, по службеној дужности 

или на захтев странке, у пореском поступку, решењем поништава више одређене ПИБ-ове или исти ПИБ који је 

додељен различитим пореским обвезницима, односно поништава потврде о извршеној регистрацији, у складу са овим 

правилником и налаже пореском обвезнику да врати поништене потврде о извршеној регистрацији. 

Решење из става 1. овог члана доставља се пореском обвезнику преко надлежне организационе јединице Пореске 

управе, која приликом уручења решења записнички преузима потврде о извршеној регистрацији које су поништене.  

ПИБ који је поништен из разлога наведених у ставу 1. овог члана не може се доделити другом пореском 

обвезнику. 

Централа Пореске управе води евиденцију о поништеним ПИБ-овима, односно потврдама о извршеној 

регистрацији из става 1. овог члана. 

Ако је исти ПИБ додељен различитим пореским обвезницима, поништава се потврда о извршеној регистрацији 

оног пореског обвезника за кога то предложи надлежна организациона јединица Пореске управе  КОЈЕМ ЈЕ ПИБ 

ДОДЕЉЕН КАСНИЈЕ. 

У случају из става 5. овог члана, пореском обвезнику чији је ПИБ поништен, одређује се и додељује нови ПИБ и 

о томе издаје потврда о извршеној регистрацији.  

 


