
 

2. 
ПРЕПОРУКА Прописати да се сабира тржишних вредности код другог (и сваког следећег) решења о 

наслеђивању односно поклону између истих лица 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - 

одлука сус и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007 и 5/2009) 

начин спровођења Подношење Влади нацрта закона којим ће се предвидети брисање става 3. члана 16. Закона о 

порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука сус и 

"Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007 и 5/2009) као и измена 

члана 22 у складу с тим. 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ 

 

Члан 1. 

У Закону о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 

42/2002 - одлука сус и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007 и 

5/2009 )у члану 16. став 3. брише се.  

Члан 2. 

Члан 22. брише се. 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ 
подносилац иницијативе   Савет страних инвеститора 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Члан 16. став 3. Закона прописује да „Код другог и сваког следећег решења о наслеђивању између истог оставиоца 

и наследника, односно код другог и сваког следећег поклона учињеног од стране истог поклонодавца пореском 

обвезнику ‐ поклонопримцу, основицу пореза на наслеђе, односно поклон представља збир тржишних вредности из 

става 1. овог члана текућег и претходних наслеђа, односно текућег и претходних поклона.“ Члан 22. Закона прописује да 

„Порез на наслеђе, односно на поклон, обрачунат на пореску основицу из члана 16. став 3. овог закона, умањује се за 

износ плаћеног пореза на наслеђе, односно на поклон, обрачунатог на основицу коју чини збир тржишних вредности 

претходно наслеђених непокретности, права или ствари, односно примљених поклона од истог оставиоца, односно 

поклонодавца.“ 

Оваква регулатива само компликује Пореској управи начин обрачуна, јер она мора да узме у обзир и тржишну 

вредност претходно наслеђених, односно на поклон примњених ствари, да га сабере са тржишном вредношћу 

новонаслеђених, односно на поклон примљених ствари, само да би након тога од утврђеног збирног износа пореза 

одузела претходно наплаћен порез. Ове одредбе би имале смисла једино ако би се разликовале основице‐тржишне 

вредности ствари које су већ наслеђене, односно поклоњене приликом првог обрачуна и приликом новог обрачуна, 

овога пута ради процене заједно са ново наслеђеним/поклоњеним стварима. С обзиром да члан 16. у ст. 1. и 2.  прописује 

да се рачуна тржишна вредност на дан настанка пореске обавезе, а члан 17. прописује да је то дан правноснажности 

решења о наслеђивању, односно дан закључења уговора о поклону/дан пријема поклона, ово очигледно није случај, па 

се самим тим губи смисао сабирања основица које прати одузимање већ плаћеног пореза. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Предложеним решењем се повећава правна сигурност, јер обвезник не може да буде изложен ризику другачије 

процене тржишне вредности предмета опорезивања на дан настанка обавезе услед евентуалне неуједначене примене ове 

одредбе од стране појединих филијала Пореске управе. 

Такође, важеће одредбе уводе бесмислену обавезу запослених у Пореској управи да накнадно (код следећих 

поклона или новопронађење оставинске масе) поново обрачунавају вредности претходних поклона односно оставине, 

обрачунавају укупан порез, па од истог пореза одбијају већ плаћене порезе, да би добили идентичан резултат – износ 

пореске обавезе за нове поклоне односно нову оставину. 

Није познато да ли се ова бесмислена одредба у пракси и спроводи. 

 



 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

Члан 16. 

Основица пореза на наслеђе је тржишна вредност наслеђене, имовине, умањена за износ дугова, трошкова и других 

терета које је обвезник дужан да исплати или на други начин измири из наслеђене имовине на дан настанка пореске 

обавезе. 

Основица пореза на поклон је тржишна вредност на поклон примљене имовине, на дан настанка пореске обавезе, 

коју утврђује надлежна организациона јединица Пореске управе (у даљем тексту: порески орган). 

 

Код другог и сваког следећег решења о наслеђивању између истог оставиоца и наследника, односно код другог и 

сваког следећег поклона учињеног од стране истог поклонодавца пореском обвезнику - поклонопримцу, основицу 

пореза на наслеђе, односно поклон представља збир тржишних вредности из става 1. овог члана текућег и претходних 

наслеђа, односно текућег и претходних поклона. 

Порески кредит 

Члан 22. 

Порез на наслеђе, односно на поклон, обрачунат на пореску основицу из члана 16. став 3. овог закона, умањује се за 

износ плаћеног пореза на наслеђе, односно на поклон, обрачунатог на основицу коју чини збир тржишних вредности 

претходно наслеђених непокретности, права или ствари, односно примљених поклона од истог оставиоца, односно 

поклонодавца. 

 

 
 

 

 


