
 

 

НАЦРТ ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан 1. 

 У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 

25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04 и 18/10), у члану 1. став 1. тачка 7) брише 

се. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

 „Порески обвезник је, у складу са овим законом, и друго правно лице које 

није организовано у смислу ст. 1. и 2. овог члана (у даљем тексту: друго правно 

лице), а које приходе остварује претежно продајом производа на тржишту или 

вршењем услуга уз накнаду. Претежно оствареним приходима од продаје 

производа на тржишту или вршења услуга уз накнаду, у смислу овог закона, 

сматрају се приходи остварени у пореском периоду у износу већем од 80% од 

укупно остварених прихода обвезника.”  

 Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи: 

 „Порески обвезник је, у складу са овим законом, и друго правно лице које се 

не сматра правним лицем из ст. 1 до 3. овог члана (у даљем тексту: недобитна 

организација), ако остварује приходе продајом производа на тржишту или 

вршењем услуга уз накнаду.” 

 

Члан 2. 

 У члану 6. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 

„Порески обвезник из члана 1. став 3. овог закона, који опорезиву добит 

утврђује на начин из става 2, односно става 3. овог члана, дужан је да такав начин 

утврђивања опорезиве добити примењује најмање десет пореских периода.” 

 

 

Члан 3. 

 У члану 16. став 1. после речи: „појединачних потраживања” додају се речи: 

„која се у складу са прописима о рачуноводству и ревизији и МРС, односно МСФИ 

исказују као приход”. 

 После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„На терет расхода признаје се и отпис вредности појединачних потраживања 

која се у складу са прописима о рачуноводству и ревизији и МРС, односно МСФИ 

не исказују као приход, осим потраживања из члана 7а тачка 2) овог закона,  

уколико обвезник испуни услове прописане тач. 2) и 3) овог члана. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на терет расхода признаје се отпис 

вредности појединачних потраживања, под условом да су та потраживања 

обухваћена финансијским реструктурирањем, спроведеним на начин прописан 

законом који уређује споразумно финансијско реструктурирање привредних 

друштава.”  
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У досадашњем ставу 2. који постаје став 4. после речи: „појединачних 

потраживања” додају се речи: „из ст. 1. и 2. овог члана,” а после речи: „за њихову 

наплату” додају се запета и речи: „односно реализацију”. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 5. речи: „из става 2.” замењује се 

речима: „из става 4.”, а речи: „из става 1.” замењују се речима: „из става 1, односно 

става 2.”. 

 У досадашњем ставу 4. који постаје став 6. после речи: „друга 

потраживања” додају се речи: „из ст. 1. и 2. овог члана”. 

 

Члан 4. 

 У члану 22в додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, на терет расхода у пореском билансу 

признају се расходи настали по основу обезвређења обвезниковог учешћа у 

капиталу субјекта приватизације у поступку реструктурирања, стеченог 

конверзијом обвезниковог потраживања у учешће у капиталу тог субјекта.” 

 

Члан 5. 

У члану 29. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Набавна цена имовине стечене конверзијом обвезниковог потраживања у 

учешће у капиталу субјекта приватизације у поступку реструктурирања, јесте 

најнижа обезвређена вредност те имовине након извршене конверзије, утврђена у 

складу са МРС, односно МСФИ и усвојеним рачуноводственим политикама, осим у 

случају из става 2. овог члана.” 

Досадашњи ст. 3. до 10. постају ст. 4. до 11.  

  

Члан 6. 

 У члану 40. став 1. мења се и гласи: 

„На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног 

лица по основу дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход 

остварен из вишка деобне стечајне масе правног лица у стечају, у складу са 

законом којим се уређује стечајни поступак, односно расподелом ликвидационог 

остатка по ликвидацији привредног друштва, у складу са законом којим се уређују 

привредна друштва, накнада по основу ауторског и сродних права и права 

индустријске својине (у даљем тексту: ауторска накнада), камата и накнада по 

основу закупа непокретности и покретних ствари, на територији Републике, 

обрачунава се и плаћа порез по одбитку по стопи од 20% ако међународним 

уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено.” 

 У ставу 2. речи: „нерезидентног обвезника” замењује се речима: 

„нерезидентног правног лица”. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

 „Порез по одбитку из става 1. овог члана не плаћа се на приходе које 

оствари нерезидентно правно лице од камата по основу дужничких хартија од 

вредности, сходно закону који уређује тржиште хартија од вредности и других 

финансијских инструмената, а чији је издавалац Република, аутономна покрајина, 

јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије.”   
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 У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „нерезидентни обвезник” 

замењују се речима: „нерезидентно правно лице”, речи: „резидентног обвезника” 

замењују се речима: „резидентног правног лица”, а речи: „другог нерезидентног 

обвезника” замењују се речима: „другог нерезидентног правног лица”. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи:  „нерезидентни обвезник” 

замењују се речима: „нерезидентно правно лице”, а речи: „из става 3.” замењују се 

речима: „из става 4.”. 

У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. речи: „из става 4.” замењују се 

речима: „из става 5.”. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. речи: „из става 3.” замењују се 

речима: „из става 5.”, а речи: „из ст. 1. до 3.” замењују се речима: „из ст. 1, 2. и 4.”.    

 

Члан 7.  

 У члану 44. став 1. речи: „обвезник из члана 1. став 3. (у даљем тексту: 

недобитна организација) који” замењују се речима: „недобитна организација из 

члана 1. став 4. овог закона која”. 

У ставу 6. речи: „из става 1. овог члана” замењују се речима: „из члана 1. 

став 4. овог закона”. 

 

Члан 8. 

 После члана 46. додаје се члан 46а, који гласи: 

 

„Члан 46а 

 Ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица обвезник - корисник 

слободне зоне у складу са законом којим се уређују слободне зоне, за добит 

остварену по основу прихода од обављања производне делатности у зони. 

 Обвезник из става 1. овог члана, дужан је да обезбеди евиденцију којом се 

обухватају сви подаци о приходима и расходима који се односе на обављање 

производне делатности у зони. 

Министар финансија ближе уређује начин исказивања прихода и расхода из 

става 2. овог члана.” 

   

Члан 9. 

 У члану 60. став 2. речи: „и припадајуће трошкове” бришу се. 

 

Члан 10. 

 У члану 70а став 1. речи: „став 4.” замењују се речима: „став 5.” 

 

 

Члан 11. 

 У члану 112. став 2. речи: „од 2.500 до 20.000 динара” замењују се речима: 

„од 5.000 до 20.000 динара”. 
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Члан 12. 

 У члану 48. ст. 6. и 8, чл. 50в и 50г реч: „индексиран” замењује се речју: 

„валоризован” а речи: „стопом раста цена на мало” замењују се речима: „индексом 

потрошачких цена”. 

 

Члан 13. 

Одредбе овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање  и плаћање 

пореске обавезе за 2012. годину.  

 

Члан 14. 

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

гласнику Републике Србије”, а одредба члана 1. став 1. овог закона примењује се од 

1. фебруара 2012. године. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЧИЈА 

СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ВРШИ 

 

Део први 

  

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК 

 

 

Врсте пореских обвезника 

 

Члан 1. 

 

Порески обвезник пореза на добит правних лица (у даљем тексту: порески 

обвезник) је привредно друштво, односно предузеће организовано у једном од 

следећих облика: 

 

1) акционарско друштво; 

 

2) друштво са ограниченом одговорношћу; 

 

3) ортачко друштво; 

 

4) командитно друштво; 

 

5) друштвено предузеће; 

 

6) јавно предузеће; 

 

7) друга правна форма друштва, односно предузећа у складу са посебним 

прописима; 

 

Порески обвезник је и задруга која остварује приходе продајом производа на 

тржишту или вршењем услуга уз накнаду. 
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ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, И ДРУГО 

ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ ОРГАНИЗОВАНО У СМИСЛУ СТ. 1. И 2. ОВОГ 

ЧЛАНА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ), А КОЈЕ ПРИХОДЕ 

ОСТВАРУЈЕ ПРЕТЕЖНО ПРОДАЈОМ ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТУ ИЛИ 

ВРШЕЊЕМ УСЛУГА УЗ НАКНАДУ. ПРЕТЕЖНО ОСТВАРЕНИМ 

ПРИХОДИМА ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТУ ИЛИ ВРШЕЊА 

УСЛУГА УЗ НАКНАДУ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРАЈУ СЕ 

ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ У ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ У ИЗНОСУ ВЕЋЕМ ОД 

80% ОД УКУПНО ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ОБВЕЗНИКА. 

 

 

  

Порески обвезник је, у складу са законом, и друго правно лице које није 

организовано у смислу ст. 1. и 2. овог члана, ако остварује приходе продајом 

производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду. 

 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, И ДРУГО 

ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ НЕ СМАТРА ПРАВНИМ ЛИЦЕМ ИЗ СТ. 1. ДО 3. 

ОВОГ ЧЛАНА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: НЕДОБИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА), АКО 

ОСТВАРУЈЕ ПРИХОДЕ ПРОДАЈОМ ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТУ ИЛИ 

ВРШЕЊЕМ УСЛУГА УЗ НАКНАДУ.  

 

 

Део други 

 

ПОРЕСКА ОСНОВИЦА 

 

Опорезива добит 

 

Члан 6. 

 

 Основица пореза на добит правних лица је опорезива добит. 

 

 Опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити 

обвезника исказане у билансу успеха, који је сачињен у складу са међународним 

рачуноводственим стандардима (у даљем тексту: МРС), односно међународним 

стандардима финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ) и прописима 

којима се уређује рачуноводство и ревизија, на начин утврђен овим законом. 

  

 Опорезива добит обвезника који, према прописима којима се уређује 

рачуноводство и ревизија, не примењује МРС, односно МСФИ, утврђује се у 

пореском билансу усклађивањем добити обвезника, исказане у складу са начином 

признавања, мерења и процењивања прихода и расхода који прописује министар 

финансија, на начин утврђен овим законом. 
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 ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИЗ ЧЛАНА 1. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈИ 

ОПОРЕЗИВУ ДОБИТ УТВРЂУЈЕ НА НАЧИН ИЗ СТАВА  2, ОДНОСНО СТАВА 

3. ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖАН ЈЕ ДА ТАКАВ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ОПОРЕЗИВЕ 

ДОБИТИ ПРИМЕЊУЈЕ НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ПОРЕСКИХ ПЕРИОДА.  

 

Члан 16. 

 

 На терет расхода признаје се отпис вредности појединачних потраживања  

КОЈА СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ И 

МРС, ОДНОСНО МСФИ ИСКАЗУЈУ КАО ПРИХОД, осим потраживања из члана 

7а тачка 2) овог закона, под условом: 

 

        1) да се несумњиво докаже да су та потраживања претходно била укључена у 

приходе обвезника; 

 

2) да је то потраживање у књигама пореског обвезника отписано као 

ненаплативо; 

 

  3) да порески обвезник пружи доказе о неуспелој наплати тих потраживања 

судским путем.  

 

НА ТЕРЕТ РАСХОДА ПРИЗНАЈЕ СЕ И ОТПИС ВРЕДНОСТИ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О 

РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ И МРС, ОДНОСНО МСФИ НЕ ИСКАЗУЈУ 

КАО ПРИХОД, ОСИМ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ЧЛАНА 7А ТАЧКА 2) ОВОГ 

ЗАКОНА, УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИСПУНИ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ  ТАЧ. 2) И 3) 

ОВОГ ЧЛАНА. 

 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, НА ТЕРЕТ РАСХОДА ПРИЗНАЈЕ 

СЕ ОТПИС ВРЕДНОСТИ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОТРАЖИВАЊА, ПОД УСЛОВОМ 

ДА СУ ТА ПОТРАЖИВАЊА ОБУХВАЋЕНА ФИНАНСИЈСКИМ 

РЕСТРУКТУРИРАЊЕМ, СПРОВЕДЕНИМ НА НАЧИН ПРОПИСАН ЗАКОНОМ 

КОЈИ УРЕЂУЈЕ СПОРАЗУМНО ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ 

ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА. 

 

На терет расхода признаје се исправка вредности појединачних потраживања 

ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, ако је од рока за њихову наплату, ОДНОСНО 

РЕАЛИЗАЦИЈУ прошло најмање 60 дана. 

 

За износ расхода по основу исправке вредности појединачних потраживања из 

става 2.  ИЗ СТАВА 4. овог члана, који су били признати у пореском билансу, 

увећавају се приходи у пореском билансу у пореском периоду у коме обвезник 

изврши отпис вредности истих потраживања, ако није кумулативно испунио услове 

из става 1.  ИЗ СТАВА 1, ОДНОСНО СТАВА 2. овог члана. 
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Сва отписана, исправљена и друга потраживања ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА 

која су призната као расход, а која се касније наплате, у моменту наплате улазе у 

приходе пореског обвезника. 

 

Члан 22в 

 

 На терет расхода у пореском билансу не признају се расходи настали по 

основу обезвређења имовине, које се утврђује као разлика између набавне цене 

имовине утврђене у складу са овим законом и њене процењене надокнадиве 

вредности, али се признају у пореском периоду у коме је та имовина отуђена, 

односно употребљена, односно у коме је настало оштећење те имовине услед више 

силе. 

 

 ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НА ТЕРЕТ РАСХОДА У 

ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ ПРИЗНАЈУ СЕ РАСХОДИ НАСТАЛИ ПО ОСНОВУ 

ОБЕЗВРЕЂЕЊА ОБВЕЗНИКОВОГ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ СУБЈЕКТА 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА, СТЕЧЕНОГ 

КОНВЕРЗИЈОМ ОБВЕЗНИКОВОГ ПОТРАЖИВАЊА У УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ 

ТОГ СУБЈЕКТА. 

 

Члан 29. 

 

 За сврху одређивања капиталног добитка, набавна цена, у смислу овог 

закона, јесте цена по којој је обвезник стекао имовину, умањена по основу 

амортизације утврђене у складу са овим законом.  

 

 Набавна цена из става 1. овог члана коригује се на процењену, односно фер 

вредност, утврђену у складу са МРС, односно МСФИ и усвојеним 

рачуноводственим политикама, уколико је промена на фер вредност исказивана у 

целини као приход периода у коме је вршена.  

 

 НАБАВНА ЦЕНА ИМОВИНЕ СТЕЧЕНЕ КОНВЕРЗИЈОМ  

ОБВЕЗНИКОВОГ ПОТРАЖИВАЊА У УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ СУБЈЕКТА 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА, ЈЕСТЕ  НАЈНИЖА 

ОБЕЗВРЕЂЕНА ВРЕДНОСТ ТЕ ИМОВИНЕ НАКОН ИЗВРШЕНЕ КОНВЕРЗИЈЕ, 

УТВРЂЕНА У СКЛАДУ СА МРС, ОДНОСНО МСФИ И УСВОЈЕНИМ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 2. 

ОВОГ ЧЛАНА. 

  

 Ако цена по којој је имовина набављена није исказана у пословним књигама 

обвезника, или није исказана у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана, набавна 

цена за сврху одређивања капиталног добитка јесте тржишна цена на дан набавке, 

коју утврди надлежни порески орган, на начин прописан одредбама ст. 1. и 2. овог 

члана. 
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 Код продаје непокретности у изградњи, набавну цену чини износ трошкова 

изградње који су до дана продаје исказани у складу са МРС, односно МСФИ и 

прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија. 

 

 За непокретност стечену путем оснивачког улога или повећањем оснивачког 

улога, набавна цена јесте тржишна цена непокретности на дан уноса улога. 

 

 Код хартија од вредности којима се тргује на организованом тржишту, у 

смислу закона којим се уређује тржиште хартија од вредности и других 

финансијских инструмената, набавна цена јесте цена коју обвезник документује као 

стварно плаћену, а ако не поседује одговарајућу документацију - најнижа тржишна 

цена остварена на организованом тржишту у периоду од годину дана који претходи 

продаји те хартије од вредности или у периоду трговања, уколико се трговало 

краће од годину дана. 

 

 Код хартија од вредности којима се не тргује на организованом тржишту, 

набавна цена хартије од вредности јесте цена коју обвезник документује као 

стварно плаћену, а ако не поседује одговарајућу документацију - њена номинална 

вредност. 

 

 Код хартија од вредности прибављених путем оснивачког улога или 

повећањем оснивачког улога, набавну цену чини тржишна цена која је важила на 

организованом тржишту на дан уноса улога или уколико таква цена није била 

формирана, номинална вредност хартије од вредности на дан уноса улога. 

 

 Набавна цена удела у капиталу правних лица и права индустријске својине 

јесте цена коју обвезник документује као стварно плаћену. Набавна цена удела у 

капиталу правних лица и права индустријске својине, стечених путем оснивачког 

улога или повећањем оснивачког улога јесте тржишна цена на дан уноса улога. 

 

 Набавна цена инвестиционе јединице састоји се од нето вредности имовине 

отвореног фонда по инвестиционој јединици на дан уплате, увећане за накнаду за 

куповину уколико је друштво за управљање наплаћује, у складу са законом који 

уређује инвестиционе фондове. 

 

Члан 40. 

 

На приходе које оствари нерезидентни обвезник од резидентног обвезника по основу 

дивиденди и удела у добити у правном лицу, накнада по основу ауторског и 

сродних права и права индустријске својине (у даљем тексту: ауторска накнада), 

камата и накнада по основу закупа непокретности и покретних ствари, на 

територији Републике, обрачунава се и плаћа порез по одбитку по стопи од 20%, 

ако међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије 

уређено.  НА  ПРИХОДЕ КОЈЕ ОСТВАРИ НЕРЕЗИДЕНТНО ПРАВНО ЛИЦЕ ОД 

РЕЗИДЕНТНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ПО ОСНОВУ ДИВИДЕНДИ И УДЕЛА У 

ДОБИТИ У ПРАВНОМ ЛИЦУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИХОД ОСТВАРЕН ИЗ 
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ВИШКА ДЕОБНЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ПРАВНОГ ЛИЦА У СТЕЧАЈУ, У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО 

РАСПОДЕЛОМ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА ПО ЛИКВИДАЦИЈИ 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, НАКНАДА ПО ОСНОВУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ 

ПРАВА И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

АУТОРСКА НАКНАДА), КАМАТА И НАКНАДА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА 

НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ, 

ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ПО СТОПИ ОД 20% АКО 

МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ 

ОПОРЕЗИВАЊА НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ УРЕЂЕНО. 

 

Порез по одбитку из става 1. овог члана обрачунава се и плаћа и на приходе 

нерезидентног обвезника НЕРЕЗИДЕНТНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА по основу 

извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у 

Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, 

спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка 

грађана. 

 

ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПЛАЋА СЕ НА 

ПРИХОДЕ КОЈЕ ОСТВАРИ НЕРЕЗИДЕНТНО ПРАВНО ЛИЦЕ ОД КАМАТА ПО 

ОСНОВУ ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, СХОДНО ЗАКОНУ КОЈИ 

УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА, А ЧИЈИ ЈЕ ИЗДАВАЛАЦ РЕПУБЛИКА, АУТОНОМНА 

ПОКРАЈИНА, ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЛИ НАРОДНА БАНКА 

СРБИЈЕ. 

 

На приходе које оствари нерезидентни обвезник НЕРЕЗИДЕНТНО 

ПРАВНО ЛИЦЕ од резидентног обвезника РЕЗИДЕНТНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, 

другог нерезидентног обвезника ДРУГОГ НЕРЕЗИДЕНТНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, 

физичког лица, нерезидентног или резидентног или од отвореног инвестиционог 

фонда, на територији Републике, по основу капиталних добитака насталих у складу 

са одредбама чл. 27. до 29. овог закона, обрачунава се и плаћа порез по стопи од 

20%, ако међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није 

друкчије уређено. 
 

Нерезидентни обвезник НЕРЕЗИДЕНТНО ПРАВНО ЛИЦЕ - прималац 

прихода дужан је да пореском органу у општини на чијој територији је остварен 

приход, преко пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима којима се 

уређује порески поступак и пореска администрација, поднесе пореску пријаву у 

року од 15 дана од дана остваривања прихода из става 3. ИЗ СТАВА 4. овог члана, 

на основу које надлежни порески орган доноси решење. 

 

Садржај пореске пријаве из става 4. ИЗ СТАВА 5. овог члана ближе уређује 

министар финансија. 
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Порез по одбитку из ст. 1. и 2.  овог члана и порез по решењу из става 3.  ИЗ 

СТАВА 5. овог члана не обрачунава се и не плаћа ако се приход из ст. 1. до 3.  ИЗ 

СТ. 1, 2. И 4. овог члана исплаћује сталној пословној јединици нерезидентног 

обвезника из члана 4. овог закона. 

 

Пореска ослобођења 

 

Члан 44. 

 

Ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица обвезник из члана 1. 

став 3. (у даљем тексту: недобитна организација) који  НЕДОБИТНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 1. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА КОЈА у години за коју 

се одобрава право на ослобођење оствари вишак прихода над расходима до 400.000 

динара, под следећим условима: 

 

           1) да недобитна организација не расподељује тако остварени вишак својим 

оснивачима, члановима, директорима, запосленима или са њима повезаним 

лицима; 

 

           2) да лична примања која недобитна организација исплаћује запосленима, 

директорима и са њима повезаним лицима не прелазе износ двоструког просека за 

делатност у којој је недобитна организација разврстана; 

 

           3) да недобитна организација не расподељује имовину у корист својих 

оснивача, чланова, директора, запослених или са њима повезаних лица. 

 

Право на ослобођење нема недобитна организација која оствари вишак 

прихода над расходима већи од 400.000 динара, као ни недобитна организација која 

има монополски или доминантан положај на тржишту у смислу закона којим се 

уређује сузбијање монополског или доминантног положаја. 

 

Недобитна организација дужна је да обезбеди и искаже, односно евидентира 

податке о насталим приходима и расходима и да у пореском билансу посебно 

искаже приходе остварене на тржишту и са њима повезане расходе. 

 

Повезаним лицима се сматра лице из члана 59. овог закона. 

 

Садржај пореског биланса и начин вођења евиденције о приходима и 

расходима из става 3. овог члана прописује министар финансија. 

 

Недобитна организација из става 1 . овог члана ИЗ ЧЛАНА 1. СТАВ 4. ОВОГ 

ЗАКОНА не остварује право на остале пореске подстицаје из овог закона. 

 

Члан 46а 
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ОСЛОБАЂА СЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА 

ОБВЕЗНИК - КОРИСНИК СЛОБОДНЕ ЗОНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ 

СЕ УРЕЂУЈУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ, ЗА ДОБИТ ОСТВАРЕНУ ПО ОСНОВУ 

ПРИХОДА ОД ОБАВЉАЊА ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ЗОНИ. 

 

ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖАН ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ 

ЕВИДЕНЦИЈУ КОЈОМ СЕ ОБУХВАТАЈУ СВИ ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И 

РАСХОДИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ У ЗОНИ. 

 

МИНИСТАР ФИНАНСИЈА БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН ИСКАЗИВАЊА 

ПРИХОДА И РАСХОДА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

 

 

 

Члан 48. 

 

Обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или 

биолошка средства (у даљем тексту: основна средства) у сопственом власништву за 

обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, 

односно наведених у другом акту обвезника, којим се одређују делатности које 

обвезник обавља, признаје се право на порески кредит у висини од 20% извршеног 

улагања, с тим што не може бити већи од 50% обрачунатог пореза у години у којој 

је извршено улагање. 

 

Изузетно од става 1. овог члана, обвезнику који је према закону којим се 

уређује рачуноводство и ревизија разврстан у мало правно лице признаје се право 

на порески кредит у висини од 40% извршеног улагања у основна средства за 

обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, 

односно наведених у другом акту обвезника, којим се одређују делатности које 

обвезник обавља, с тим што не може бити већи од 70% обрачуног пореза у години 

у којој је извршено улагање. 

 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на 

добит из будућих обрачунских периода, највише до лимита од 50%, односно 70% 

обрачунатог пореза у том пореском периоду, али не дуже од десет година. 

 

У свакој од година периода из става 3. овог члана прво се примењује 

порески кредит по основу улагања из те године, а затим се, до лимита од 50%, 

односно 70% обрачунатог пореза у том пореском периоду, примењују пренети 

порески кредити по редоследу улагања. 

 

Основним средствима из ст. 1. и 2.  овог члана не сматрају се: ваздухоплови 

и пловни објекти који се не користе за обављање делатности, путнички 

аутомобили, осим аутомобила за такси превоз, рент-а-цар, обуку возача и 
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специјалних путничких аутомобила са уграђеним уређајима за болеснике; 

намештај, осим намештаја за опремање хотела, мотела, ресторана, омладинских, 

дечијих и радничких одмаралишта; теписи; уметничка дела ликовне и примењене 

уметности и украсни предмети за уређење простора, као ни алат и инвентар са 

калкулативним отписом. 

 

У случају отуђења основних средстава из ст. 1. и 2.  овог члана пре истека 

рока од три године од дана набавке, осим услед статусних промена, порески 

обвезник губи право на порески кредит из ст. 1. и 2.  овог члана и дужан је да 

даном подношења пореске пријаве за наредни порески период, у тој пореској 

пријави обрачуна као и да плати порез који би платио да није користио порески 

кредит, индексиран ВАЛОРИЗОВАН од дана подношења пореске пријаве за порески 

период у коме је остварио право на порески кредит, до дана отуђења, стопом раста цена 
на мало ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике. 

 

У случају отуђења основних средстава из ст. 1. и 2. овог члана након истека 

рока од три године од дана набавке, а пре истека рока из става 3. овог члана, 

обвезник нема право на даље коришћење неискоришћеног дела пореског кредита, 

почев од пореског периода у коме је извршио отуђење. 

 

У случају кад обвезник изврши улагање у основна средства из ст. 1. и 2. овог 

члана уплатом авансног рачуна, на основу оверене привремене ситуације и слично, 

а у наредном пореском периоду, због раскида уговора о набавци или у пореском 

периоду у коме оконча таква улагања у основна средства, не изврши пренос са 

основних средстава у припреми на прибављена основна средства која користи за 

обављање делатности, односно не евидентира та основна средства у пословним 

књигама, губи право на порески кредит и дужан је да даном подношења пореске 

пријаве за наредни порески период, у тој пореској пријави обрачуна као и да плати 

порез који би платио да није користио порески кредит, индексиран ВАЛОРИЗОВАН од 

дана подношења пореске пријаве за порески период у коме је остварио право на 

порески кредит, до дана подношења пореске пријаве за наредни порески период, 

стопом раста цена на мало ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА према подацима 

републичког органа надлежног за послове статистике. 

 

У случају из става 6. овог члана, порески обвезник је дужан да отуђење 

основних средстава пријави надлежном пореском органу у року од пет дана од дана 

отуђења тих средстава. 

 

Члан 50в 

 

Ако обвезник из чл. 50а и 50б овог закона, смањи број запослених који су и 

непосредно радно ангажовани код обвезника, испод броја укупно запослених на 

неодређено време у односу на број запослених које је имао у пореском периоду у 

коме је испунио услове за пореско ослобођење из члана 50а став 1. и члана 50б став 

1. тачка 3) овог закона, или смањи проценат утврђен у члану 50б став 1. тачка 4) 
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овог закона, губи право на пореско ослобођење за цео период коришћења пореског 

ослобођења и дужан је да даном подношења пореске пријаве за наредни порески 

период, у тој пореској пријави обрачуна, као и да плати порез који би платио да 

није користио овај подстицај, индексиран ВАЛОРИЗОВАН од дана подношења 

пореске пријаве за порески период у коме је остварио право на пореско 

ослобођење, до дана подношења пореске пријаве за наредни порески период, стопом 
раста цена на мало ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА према подацима републичког 

органа надлежног за послове статистике. 

 

Члан 50г 

 

Ако пре истека периода пореског ослобођења обвезник из чл. 50а и 50б овог 

закона прекине са пословањем, престане да користи или отуђи средства из члана 

50а став 1. и члана 50б став 1. овог закона, а у нова основна средства не уложи у 

истом пореском периоду износ једнак тржишној цени отуђених средстава, а 

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

износа утврђених у чл. 50а и 50б овог закона, губи право на пореско ослобођење и 

дужан је да даном подношења пореске пријаве за наредни порески период, у тој 

пореској пријави обрачуна, као и да плати порез који би платио да није користио 

овај подстицај, индексиран ВАЛОРИЗОВАН од дана подношења пореске пријаве за 

порески период у коме је остварио право на пореско ослобођење, до дана 

подношења пореске пријаве за наредни порески период, стопом раста цена на мало 
ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике. 

 

Члан 60. 

 

 Обвезник је дужан да трансакције из члана 59. став 1. овог закона посебно 

прикаже у свом пореском билансу. 

 

 У свом пореском билансу обвезник је, у смислу става 1. овог члана, дужан 

да посебно прикаже камату и припадајуће трошкове по основу зајма, односно 

кредита, до нивоа прописаног одредбама члана 62. овог закона. 

 

 Обвезник је дужан да, заједно са трансакцијама из члана 59. став 1. овог 

закона и ст. 1. и 2. овог члана, у пореском билансу посебно прикаже вредност истих 

трансакција по ценама које би се оствариле на тржишту таквих или сличних 

трансакција да се није радило о повезаним лицима (принцип "ван дохвата руке"). 

 

 Обавезе из ст. 1, 2. и 3. овог члана односе се и на трансакције између сталне 

пословне јединице из члана 4. овог закона и њене нерезидентне централе. 

 

Члан 70а 

 

 Решење по поднетој пореској пријави из члана 40. став 4. СТАВ 5. овог 

закона надлежни порески орган доноси у року од 15 дана од дана пријема пријаве.  
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 Порез утврђен решењем надлежног пореског органа из члана 70. став 2. овог 

закона и става 1. овог члана, порески обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана 

од дана када му је решење достављено. 

 

Део десети 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 112. 

 

Новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај 

обвезник: 

 

1) ако не обрачуна и не уплати порез по одбитку (члан 40. ст. 1. и 2. ); 

 

2) БРИСАНО - са 18/2010 

 

        3) ако у пореском билансу не искаже посебно вредност трансакција са 

повезаним лицима у складу са принципом "ван дохвата руке" (члан 60); 

 

         4) ако пореском органу не достави биланс успеха, биланс стања и другу 

прописану, односно тражену документацију (члан 63. став 2.); 

 

         5) ако у прописаном року не поднесе порески биланс или ако у пореском 

билансу поднесе нетачне податке, што је за последицу могло да има смањење 

пореске основице или неосновано остваривање права на пореске подстицаје или 

ако не поднесе остала прописана документа (чл. 34, 63, 65. и 70.); 

 

         6) ако по отпочињању обављања делатности у прописаном року не да процену 

прихода, расхода и добити за пословну годину и не обрачуна аконтацију пореза на 

добит (члан 64. став 2); 

 

         7) ако не изврши уплату месечне аконтације у прописаном року (члан 67. ст. 

2. и 3. и члан 68. став 2.); 

 

         8) ако у прописаном року не изврши уплату разлике пореза обрачунатог у 

пореској пријави и уплаћених месечних аконтација пореза (члан 38. став 5. и члан 

66. ст. 2. и 3); 

 

         9) ако у прописаном року не изврши уплату пореза по решењу надлежног 

пореског органа (члан 70а став 2). 
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За радње из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу казниће се за 

прекршај новчаном казном од 2.500 до 20.000 динара ОД 5.000 ДО 20.000 

ДИНАРА. 

 

 


