
 
 

 
НАЦРТ ЗАКОНА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 

 
 
 
 

Члан 1. 
У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 

80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11 и 
91/11-УС), у члану 61. став 1. тачка 3) брише се.  
 

Члан 2. 
У члану 64. проценат: „10%” замењује се процентом: „15%”. 

 
Члан 3. 

У члану 72. став 7. речи: „пре 24. јануара 1994. године” замењују се речима: 
„најмање десет година,”. 
 

Члан 4. 
Члан 75. мења се и гласи: 

„Члан 75. 
Ако је право, удео или хартију од вредности обвезник стекао поклоном или 

наслеђем, набавном ценом из члана 74. став 1. овог закона сматра се цена по којој 
је поклонодавац, односно оставилац стекао то право, удео или хартију од 
вредности, а ако не може да се утврди та цена онда њихова тржишна вредност у 
моменту стицања тог права, удела или хартије од вредности од стране 
поклонодавца, односно оставиоца, утврђена од стране надлежног пореског органа.  

Изузетно од става 1. овог члана, ако је обвезник право, удео или хартију од 
вредности стекао од поклонодавца, односно оставиоца који је то право, удео или 
хартију од вредности стекао пре 24. јануара 1994. године, набавну цену утврдиће 
надлежни порески орган према тржишној вредности тог права, удела или хартије 
од вредности на дан 24. јануара 1994. године. 

Ако је право, удео или хартију од вредности обвезник стекао уговором о 
доживотном издржавању, набавном ценом из члана 74. став 1. овог закона сматра 
се тржишна цена права, удела или хартије од вредности која је узета или могла 
бити узета као основица пореза на пренос апсолутних права у моменту њиховог 
стицања од стране обвезника.” 
 

Члан 5. 
У члану 77. проценат: „10%” замењује се процентом: „15%”. 
 
 

 



Члан 6. 
Члан 78. мења се и гласи: 

          „Члан 78. 
Капитални губитак остварен продајом једног права, удела или хартије од 

вредности, може се пребити са капиталним добитком оствареним продајом другог 
права, удела или хартије од вредности. 

Пребијање капиталног губитка са капитални добитком из става 1. овог члана 
може се извршити у случају када обвезник прво оствари капитални губитак а 
касније оствари капитални добитак. 

Ако се и после пребијања из става 1. овог члана искаже капитални губитак, 
допуштено је његово пребијање у наредних пет година, почев од године у којој је 
остварен првобитни капитални губитак у вези са којим се врши пребијање са 
капиталним добитком, на рачун будућих капиталних добитака.” 
 

Члан 7. 
У члану 84. став 3. речи: „повучених акумулираних средстава уложених у 

куповину ануитета” замењују се речима: „уплаћених средстава по основу стицања 
инвестиционих јединица добровољног пензијског фонда”.  

 
Члан 8. 

У члану 85. став 1. тачка 6) мења се и гласи: 
„6) примања чланова управног и надзорног одбора, односно органа управе 

правног лица;” 
После става 4. додаје се став 5, који гласи: 
„Изузетно од става 1. тач. 13) и 14) овог члана, порез на друге приходе не 

плаћа се на примање физичког лица када банка, пошто је претходно предузела све 
радње у виду законом прописаних мера ради обезбеђења и наплате свог 
потраживања по основу стамбеног кредита, о чему мора да постоји веродостојна 
документација, изврши отпис свог потраживања према физичком лицу - клијенту у 
случају ако:  

1) настану околности које су такве природе да стварно онемогућавају банку 
као повериоца да у целости наплати своје обезбеђено потраживање;   

2) су банка и клијент закључили поравнање према којем се клијент обавезао 
да стан за који је добио кредит прода по цени која је приближна уобичајеној 
тржишној цени непокретности која се може постићи непосредном погодбом - 
продајом те непокретности у доброј вери у време продаје и износ постигнуте 
продајне цене уплати банци на име враћања кредита, а банка изврши отпис оног 
дела свог потраживања по кредиту ако је продајна цена стана коју је клијент 
постигао мања од укупног потраживања банке по основу тог кредита.”  

Досадашњи став 5. постаје став 6. 
После досадашњег става 5. који постаје став 6, додаје се став 7, који гласи: 
„Порез на други приход плаћа се и на примања која, сагласно закону који 

уређује рад, оствари запослени по основу учешћа у добити оствареној у пословној 
години.” 
 
 



Члан 9. 
У члану 86. став 2. проценат: „10%” замењује се процентом: „15%”. 

 
Члан 10. 

У члану 87. став 1. тачка 6) брише се. 
У ставу 3. запета и речи: „5) и 6)” замењују се речима: „и 5)” . 
 

Члан 11. 
Капитални добитак, сагласно члану 3. овог закона, не утврђује се и не плаћа 

на приход остварен од дана ступања на снагу овог закона по основу преноса уз 
накнаду права, удела и хартија од вредности које је обвезник држао у свом 
портфељу најмање десет година пре преноса извршеног уз накнаду. 
 

Члан 12. 
Опорезиви приход од осигурања лица, сагласно члану 7. овог закона, 

утврђује се код исплата накнаде из осигурања лица извршених почев од дана 
ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 13. 
За 2013. годину не утврђује се и не плаћа порез на приходе од пољопривреде 

и шумарства на катастарски приход. 
 

Члан 14. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 
ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ВРШИ 

 
 
 

Члан 61.  
(1) Приходом од капитала сматрају се: 
1) камата по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по 

виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности; 
2) дивиденде и удели у добити; 
3) примања запослених и чланова управе привредног друштва по основу 

учешћа у добити у новцу или путем доделе или опцијске куповине сопствених 
акција; 

4) узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране 
власника привредног друштва за њихове приватне потребе, извршене у складу са 
законом (у даљем тексту: узимање из имовине привредног друштва); 

5) примање члана отвореног инвестиционог фонда по основу права на 
сразмерни део прихода од инвестиционе јединице тог фонда. 

(2) Каматом, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се и део прихода 
остварен код отуђења или откупа дисконтне дужничке хартије од вредности који 
представља разлику између набавне и продајне цене, односно између набавне и 
откупне цене дисконтне дужничке хартије од вредности. 

(3) За дисконтну дужничку хартију од вредности из става 2. овог члана 
сматра се и безкупонска дужничка хартија од вредности. 

(4) Каматом по купонској дужничкој хартији од вредности не сматра се онај 
део разлике у цени који представља капитални добитак. 

(5) Министар финансија ближе уређује начин утврђивања камате и 
капиталног добитка из става 4. овог члана. 

 
Члан 64. 

Стопа пореза на приходе од капитала износи 10% 15%. 
 

Члан 72. 
(1) Капиталним добитком сматра се приход који обвезник оствари продајом, 

односно другим преносом уз накнаду (у даљем тексту: продаја): 
1) стварних права на непокретностима; 
2) трајног права коришћења и права градње на градском грађевинском 

земљишту; 
3) ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске 

својине; 
4) удела у имовини правних лица, акција и осталих хартија од вредности, 

осим дужничких хартија од вредности; 
5) инвестиционе јединице откупљене од стране отвореног инвестиционог 

фонда, сагласно закону који уређује инвестиционе фондове; 
6) инвестиционе јединице добровољног пензијског фонда; 
7) акумулираних средстава по основу програмиране исплате са рачуна члана 

добровољног пензијског фонда. 



(2) Изузетно од става 1. тачка 4) овог члана, капиталним добитком по основу 
купонске дужничке хартије од вредности сматра се онај део разлике у цени који је 
утврђен на начин прописан актом из члана 61. став 5. овог закона.  

(3) Капиталним добитком сматра се онај приход који обвезник, као члан 
отвореног, затвореног, односно приватног инвестиционог фонда, оствари као 
разлику између куповне и откупне цене инвестиционе јединице, акција, односно 
удела, сагласно закону који уређује инвестиционе фондове. 

(4) Капиталним добитком сматра се онај део разлике између акумулираних 
средстава повучених једнократном исплатом, програмираном исплатом или 
куповином ануитета из добровољног пензијског фонда и висине уплаћеног 
пензијског доприноса. 

(5) Капитални добитак представља разлику између продајне цене права, 
удела, односно хартија од вредности и њихове набавне цене усклађене према 
одредбама овог закона. 

(6) Кад је разлика из става 2. овог члана негативна, у питању је капитални 
губитак. 

(7) Обвезник који је право, удео или хартију од вредности пре продаје држао 
у свом портфељу пре 24. јануара 1994. године НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ГОДИНА, не 
остварује капитални добитак њиховом продајом. 
 

Члан 75.  
(1) Ако је право, удео или хартију од вредности обвезник стекао поклоном 

или наслеђем после 24. јануара 1994. године, набавном ценом из члана 74. став 1. 
овог закона сматра се цена по којој је поклонодавац, односно оставилац стекао то 
право, удео или хартију од вредности, ако се не може утврдити та цена онда 
њихова тржишна вредност у моменту стицања тог права, удела или хартије од 
вредности од стране поклонодавца, односно оставиоца. 

(2) Ако је обвезник из става 1. овог члана, право, удео или хартију од 
вредности стекао од поклонодавца, односно оставиоца који је то право, удео или 
хартију од вредности стекао пре 24. јануара 1994. године, набавна цена утврдиће се 
према тржишној вредности тог права, удела или хартије од вредности на дан 24. 
јануара 1994. године. 

(3) Ако је право, удео или хартију од вредности обвезник стекао уговором о 
доживотном издржавању, набавном ценом из члана 74. став 1. овог закона сматра 
се тржишна цена права, удела или хартије од вредности која је узета или могла 
бити узета као основица пореза на пренос апсолутних права у моменту њиховог 
стицања од стране обвезника. 

АКО ЈЕ ПРАВО, УДЕО ИЛИ ХАРТИЈУ ОД ВРЕДНОСТИ ОБВЕЗНИК 
СТЕКАО ПОКЛОНОМ ИЛИ НАСЛЕЂЕМ, НАБАВНОМ ЦЕНОМ ИЗ ЧЛАНА 74. 
СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА СМАТРА СЕ ЦЕНА ПО КОЈОЈ ЈЕ ПОКЛОНОДАВАЦ, 
ОДНОСНО ОСТАВИЛАЦ СТЕКАО ТО ПРАВО, УДЕО ИЛИ ХАРТИЈУ ОД 
ВРЕДНОСТИ, А АКО НЕ МОЖЕ ДА СЕ УТВРДИ ТА ЦЕНА ОНДА ЊИХОВА 
ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ У МОМЕНТУ СТИЦАЊА ТОГ ПРАВА, УДЕЛА ИЛИ 
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ОД СТРАНЕ ПОКЛОНОДАВЦА, ОДНОСНО 
ОСТАВИОЦА, УТВРЂЕНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ЈЕ ОБВЕЗНИК ПРАВО, 
УДЕО ИЛИ ХАРТИЈУ ОД ВРЕДНОСТИ СТЕКАО ОД ПОКЛОНОДАВЦА, 
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ОДНОСНО ОСТАВИОЦА КОЈИ ЈЕ ТО ПРАВО, УДЕО ИЛИ ХАРТИЈУ ОД 
ВРЕДНОСТИ СТЕКАО ПРЕ 24. ЈАНУАРА 1994. ГОДИНЕ, НАБАВНУ ЦЕНУ 
УТВРДИЋЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН ПРЕМА ТРЖИШНОЈ ВРЕДНОСТИ 
ТОГ ПРАВА, УДЕЛА ИЛИ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ НА ДАН 24. ЈАНУАРА 
1994. ГОДИНЕ. 

АКО ЈЕ ПРАВО, УДЕО ИЛИ ХАРТИЈУ ОД ВРЕДНОСТИ ОБВЕЗНИК 
СТЕКАО УГОВОРОМ О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ, НАБАВНОМ ЦЕНОМ 
ИЗ ЧЛАНА 74. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА СМАТРА СЕ ТРЖИШНА ЦЕНА ПРАВА, 
УДЕЛА ИЛИ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈА ЈЕ УЗЕТА ИЛИ МОГЛА БИТИ 
УЗЕТА КАО ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА У 
МОМЕНТУ ЊИХОВОГ СТИЦАЊА ОД СТРАНЕ ОБВЕЗНИКА. 
 

Члан 77.  
Стопа пореза на капитални добитак износи 10% 15%. 
 

            Члан 78. 
(1) Капитални губитак остварен продајом једног права, удела или хартије од 

вредности, може се пребити са капиталним добитком оствареним продајом другог 
права, удела или хартије од вредности у истој години. 

(2) Ако се и после пребијања из става 1. овог члана искаже капитални 
губитак, допуштено је његово пребијање у наредних пет година на рачун будућих 
капиталних добитака. 

 КАПИТАЛНИ ГУБИТАК ОСТВАРЕН ПРОДАЈОМ ЈЕДНОГ ПРАВА, 
УДЕЛА ИЛИ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, МОЖЕ СЕ ПРЕБИТИ СА 
КАПИТАЛНИМ ДОБИТКОМ ОСТВАРЕНИМ ПРОДАЈОМ ДРУГОГ ПРАВА, 
УДЕЛА ИЛИ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ. 

ПРЕБИЈАЊЕ КАПИТАЛНОГ ГУБИТКА СА КАПИТАЛНИ ДОБИТКОМ 
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ У СЛУЧАЈУ КАДА 
ОБВЕЗНИК ПРВО ОСТВАРИ КАПИТАЛНИ ГУБИТАК А КАСНИЈЕ ОСТВАРИ 
КАПИТАЛНИ ДОБИТАК. 

АКО СЕ И ПОСЛЕ ПРЕБИЈАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИСКАЖЕ 
КАПИТАЛНИ ГУБИТАК, ДОПУШТЕНО ЈЕ ЊЕГОВО ПРЕБИЈАЊЕ У 
НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА, ПОЧЕВ ОД ГОДИНЕ У КОЈОЈ ЈЕ ОСТВАРЕН 
ПРВОБИТНИ КАПИТАЛНИ ГУБИТАК У ВЕЗИ СА КОЈИМ СЕ ВРШИ 
ПРЕБИЈАЊЕ СА КАПИТАЛНИМ ДОБИТКОМ, НА РАЧУН БУДУЋИХ 
КАПИТАЛНИХ ДОБИТАКА. 
 

Члан 84.  
(1) Обвезник пореза на приходе од осигурања лица је физичко лице које 

оствари накнаду из осигурања лица. 
(2) Опорезиви приход од осигурања лица представља вредност исплаћене 

накнаде из осигурања лица умањену за износ новчаних средстава уплаћених по 
основу премија осигурања, ако није изузета од опорезивања у складу са чланом 9. 
став 1. тачка 7) овог закона.  

(3) Изузетно од става 2. овог члана, опорезиви приход од осигурања лица, у 
случају кад се повучена акумулирана средства по основу удела члана у нето 
имовини добровољног пензијског фонда, по налогу и за рачун члана фонда, уложе 
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у куповину ануитета у друштву за осигурање сагласно закону који уређује 
добровољне пензијске фондове и пензијске планове, представља вредност 
исплаћене накнаде из осигурања лица умањену за износ повучених акумулираних 
средстава уложених у куповину ануитета УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ПО 
ОСНОВУ СТИЦАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ДОБРОВОЉНОГ 
ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА. 

 
Члан 85.  

(1) Осталим приходима у смислу овог закона сматрају се и други приходи 
који по својој природи чине доходак физичког лица, а нарочито: 

1) приходи по основу уговора о делу; 
2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених 

послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до 
навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег 
или високог образовања; 

3) приходи по основу допунског рада; 
4) приходи по основу трговинског заступања; 
5) брисана („Службени гласник РС”, број 50/11) 
6) примања чланова управног и надзорног одбора правног лица ПРИМАЊА 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ОДНОСНО ОРГАНА УПРАВЕ 
ПРАВНОГ ЛИЦА; 

7) накнада посланицима и одборницима; 
8) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и 

заштите од елементарних непогода; 
9) примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и 

судских тумача; 
10) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, 

прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, узгајања и продаје 
печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно 
по основу продаје других добара остварених обављањем привремених или 
повремених послова, ако нису опорезовани као приходи од самосталне делатности, 
односно као приходи од пољопривреде и шумарства у смислу овог закона; 

11) награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису 
запослена код исплатиоца, а која по својој природи чине доходак физичких лица; 

12) примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа;  
13) накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код 

исплатиоца; 
14) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису 

изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону. 
(2) Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе 

из става 1. овог члана. 
(3) Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход 

умањен за нормиране трошкове у висини од 20%. 
(4) Изузетно од става 1. тачка 13) овог члана, порез на друге приходе не 

плаћа се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања, 
највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде за 
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запослене по члану 18. тач. 2) до 4) овог закона, ако се исплата врши физичким 
лицима која нису запослена код исплатиоца, и то:  

1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или 
организације, са правом накнаде трошкова, независно од тога из којих средстава се 
врши исплата; 

2) члановима представничких и извршних тела Републике, територијалне 
аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције; 

3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у вези 
са делатношћу домаћег исплатиоца; 

4) ако добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, 
васпитно - образовне, културне, спортске, научно - истраживачке, верске и друге 
сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, 
политичким странкама, савезима и удружењима, невладиним и у другим 
недобитним организацијама, при чему не остварују било коју другу накнаду по 
основу те сарадње. 

(5) ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧ. 13) И 14) ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕЗ НА 
ДРУГЕ ПРИХОДЕ НЕ ПЛАЋА СЕ НА ПРИМАЊЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАДА 
БАНКА, ПОШТО ЈЕ ПРЕТХОДНО ПРЕДУЗЕЛА СВЕ РАДЊЕ У ВИДУ 
ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИХ МЕРА РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И НАПЛАТЕ СВОГ 
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ СТАМБЕНОГ КРЕДИТА, О ЧЕМУ МОРА ДА 
ПОСТОЈИ ВЕРОДОСТОЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗВРШИ ОТПИС СВОГ 
ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ - КЛИЈЕНТУ У СЛУЧАЈУ АКО:  

1) НАСТАНУ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СУ ТАКВЕ ПРИРОДЕ ДА СТВАРНО 
ОНЕМОГУЋАВАЈУ БАНКУ КАО ПОВЕРИОЦА ДА У ЦЕЛОСТИ НАПЛАТИ 
СВОЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО ПОТРАЖИВАЊЕ;   

2) СУ БАНКА И КЛИЈЕНТ ЗАКЉУЧИЛИ ПОРАВНАЊЕ ПРЕМА КОЈЕМ 
СЕ КЛИЈЕНТ ОБАВЕЗАО ДА СТАН ЗА КОЈИ ЈЕ ДОБИО КРЕДИТ ПРОДА ПО 
ЦЕНИ КОЈА ЈЕ ПРИБЛИЖНА УОБИЧАЈЕНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ 
НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - 
ПРОДАЈОМ ТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДОБРОЈ ВЕРИ У ВРЕМЕ ПРОДАЈЕ И 
ИЗНОС ПОСТИГНУТЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ УПЛАТИ БАНЦИ НА ИМЕ 
ВРАЋАЊА КРЕДИТА, А БАНКА ИЗВРШИ ОТПИС ОНОГ ДЕЛА СВОГ 
ПОТРАЖИВАЊА ПО КРЕДИТУ АКО ЈЕ ПРОДАЈНА ЦЕНА СТАНА КОЈУ ЈЕ 
КЛИЈЕНТ ПОСТИГАО МАЊА ОД УКУПНОГ ПОТРАЖИВАЊА БАНКЕ ПО 
ОСНОВУ ТОГ КРЕДИТА. 

(6) На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске 
или студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у 
институцијама за средње, више и високо образовање, као и физичко лице по основу 
прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља, 
обрачунати порез умањује се за 40%. 

(7) ПОРЕЗ НА ДРУГИ ПРИХОД ПЛАЋА СЕ И НА ПРИМАЊА КОЈА, 
САГЛАСНО ЗАКОНУ КОЈИ УРЕЂУЈЕ РАД, ОСТВАРИ ЗАПОСЛЕНИ ПО 
ОСНОВУ УЧЕШЋА У ДОБИТИ ОСТВАРЕНОЈ У ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ. 
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Члан 86.  

(1) Стопа пореза на остале приходе износи 20%. 
(2) Изузетно од става 1. овог члана, стопа пореза на приходе од осигурања 

лица износи 10% 15%. 
 

Члан 87.  
(1) Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица - резиденти, 

укључујући и странца - резидента, који су у календарској години остварили 
доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом 
исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике. 

(2) Дохотком из става 1. овог члана сматра се годишњи збир: 
1) зарада из чл. 13. до 14б овог закона;  
2) опорезивог прихода од самосталне делатности из чл. 33. и 40. овог закона;  
3) опорезивог прихода од ауторских и сродних права и права индустријске 

својине из чл. 55. и 60. овог закона;  
4) опорезивог прихода од непокретности из чл. 68. и 70. овог закона;  
5) опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари из члана 82. ст. 

3. до 5. овог закона;  
6) опорезивог прихода од осигурања лица из члана 84. ст. 2. и 3. овог закона;  
7) опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака из члана 84а овог 

закона;  
8) опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;  
9) прихода по основима из тач. 1) до 8) овог става, остварених и 

опорезованих у другој држави. 
(3) Зараде из става 2. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тач. 3), 7) и 

8) тог става умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање 
плаћене у Републици на терет лица које је остварило зараду, односно опорезиве 
приходе, а опорезиви приходи из тач. 2), 4), 5) и 6) И 5) тог става умањују се за 
порез плаћен на те приходе у Републици. 

(4) Зараде из става 2. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тач. 3), 7) и 
8) тог става умањују се за доприносе за обавезно социјално осигурање највише до 
износа доприноса плаћених на терет лица које је остварило зараду, односно 
опорезиве приходе, на износ највише годишње основице доприноса за годину за 
коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана. 

(5) Приходи из става 2. тачка 9) овог члана умањују се за порез плаћен у 
другој држави. 

(6) Доходак за опорезивање чини разлика између дохотка утврђеног у 
складу са ст. 2. до 5. овог члана и неопорезивог износа из става 1. овог члана. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

Капитални добитак, сагласно члану 3. овог закона, не утврђује се и не плаћа 
на приход остварен од дана ступања на снагу овог закона по основу преноса уз 
накнаду права, удела и хартија од вредности које је обвезник држао у свом 
портфељу најмање десет година пре преноса извршеног уз накнаду. 

 
Члан 12. 

Опорезиви приход од осигурања лица, сагласно члану 7. овог закона, 
утврђује се код исплата накнаде из осигурања лица извршених почев од дана 
ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 13. 
За 2013. годину не утврђује се и не плаћа порез на приходе од пољопривреде 

и шумарства на катастарски приход. 
 

Члан 14. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
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