
НАЦРТ ЗАКПНА 

П ИЗМЕНАМА И ДППУНАМА  

ЗАКПНА П ППРЕСКПМ ППСТУПКУ  

И ППРЕСКПЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

 

Члан 1. 

У Закпну п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији („Службени гласник РС”, бр. 

80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закпн, 62/06-др. закпн, 

61/07, 20/09, 72/09-др. закпн, 53/10, 101/11 и 2/12-исправка), у шлану 1.  дпдаје се нпви став 2, 

кпји гласи: 

„Пвим закпнпм уређује се и ппступак: 

1) издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова и контроле 

мењачких послова, укључујући и друге послове који су, сходно Закону о девизном 

пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11), у надлежности Девизног 

инспектората;  

2) обављања послова државне управе у области игара на срећу.” 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „Министарства финансија” 

замењују се речима: „министарства надлежног за послове финансија”. 

 
Члан 2. 

 У шлану 2. став 2. меоа се и гласи:  

„Пвај закпн примеоује се и на нпвшане казне, камате пп пснпву дпспелпг, а неплаћенпг 

ппреза, трпщкпве ппступка принудне наплате ппреза и трпщкпве првпстепенпг ппрескпг 

прекрщајнпг ппступка за кпји је надлежна Ппреска управа  (у даљем тексту: сппредна ппреска 

даваоа).” 

 
Члан 3. 

 У шлану 2а став 2. ташка 4) меоа се и гласи:  

„4) пдлушиваое пп правним лекпвима улпженим прптив ппреских управних аката кпје 

је дпнела Ппреска управа, пднпснп прптив ппреских управних аката кпје пд 1. јануара 2013. 

гпдине дпнесе јединица лпкалне сампуправе у ппрескпм ппступку за извпрне јавне прихпде из 

става 1. пвпг шлана;”. 

Ппсле ташке 4) дпдаје се ташка 4а), кпја гласи: 

„4а) ппкретаое и впђеое прекрщајнпг ппступка и пдлушиваое у тпм ппступку за 

прекрщаје у вези јавних прихпда из става 1. пвпг шлана;”. 
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 У ташки 6) реши: „таш. 9), 11б) и 12)” замеоују се решима: „таш. 1а), 5а), 6), 7б), 9), 11б), 

12) и 13а)-13д)”. 

 

Члан 4. 

У шлану 3. дпдаје се став 3, кпји гласи: 

„У ппступку кпји впди Ппреска управа у вези са издаваоем и пдузимаоем пвлащћеоа, 

пдпбреоа, дпзвпла, сагласнпсти и др, применпм закпна кпјим се уређује девизнп ппслпваое, 

пднпснп закпна кпјим се уређују игре на срећу, схпднп се примеоује закпн кпјим се уређује 

ппщти управни ппступак, акп тим закпнима није друкшије пдређенп.” 

 

Члан 5. 

 У шлану 11. став 1. ппсле реши: „изврщилаца,” дпдају се реши: „ппкретаое и впђеое 

првпстепенпг прекрщајнпг ппступка кпји није у искљушивпј надлежнпсти прекрщајнпг суда, кап 

и изрицаое казни - за ппреске прекрщаје, за прекрщаје из пбласти меоашкпг ппслпваоа и 

других ппслпва кпји су, схпднп Закпну п девизнпм ппслпваоу („Службени гласник РС”, бр. 

62/06 и 31/11) у надлежнпсти Девизнпг инспектпрата, кап и за прекрщаје из пбласти игара на 

срећу (у даљем тексту: ппрески прекрщајни ппступак),”. 

 

Члан 6. 

 У шлану 14. став 1. ппсле реши: „(у даљем тексту: ппрески пунпмпћник) је” дпдају се 

реши: „физишкп, пднпснп правнп”. 

 

Члан 7. 

  Члан 30а меоа се и гласи:  

„Банка прекп кпје се врщи реализација налпга за исплату зарада, пднпснп накнада 

зарада, укљушујући и угпвпрену накнаду за привремене и ппвремене ппслпве, у целини или 

делимишнп, кап и реализација налпга за плаћаое ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп 

псигураое на те исплате, дп истека дана у кпме је реализпвала те налпге, дпставља Ппрескпј 

управи, у електрпнскпј фпрми, инфпрмације п изврщенпм платнпм прпмету пп тим пснпвама. 

Инфпрмације из става 1. пвпг шлана дпстављају се у пблику електрпнских евиденција, 

кпје садрже: ппслпвнп име банке кпја је реализпвала налпге; датум реализације налпга; 

ппслпвнп име, пднпснп назив исплатипца; изнпс зарада, пднпснп накнада зарада, пднпснп 

угпвпрених накнада за привремене и ппвремене ппслпве, кпје су у тпку тпг дана исплаћене пп 

налпгу свакпг исплатипца; изнпс ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое кпји су 
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у тпку тпг дана плаћени на зараде, на накнаде зарада, кап и на накнаде за привремене и 

ппвремене ппслпве пп налпгу свакпг исплатипца; уплатне рашуне јавних прихпда на кпје су те 

уплате изврщене, кап и друге ппдатке неппсреднп ппвезане са изврщеним налпзима за 

исплату зарада, накнада зарада и угпвпрених накнада за привремене и ппвремене ппслпве.  

Акп банка у тпку једнпг дана реализује налпг, пднпснп налпге за плаћаое самп пп 

некпм пд пснпва из става 1. пвпг шлана, банка ппступа на нашин из ст. 1. и 2. пвпг шлана. 

Нашин и ппступак дпстављаоа, кап и ближу садржину електрпнских евиденција из ст. 1-

3. пвпг шлана, на предлпг Ппреске управе, прпписује министар.” 

 

Члан 8. 

 У шлану 31. став 4. ппсле реши: „пбухвата” дпдаје се реш: „и”. 

 

Члан 9. 

  Члан 36. меоа се и гласи:  

„Порески акти у писменом облику достављају се на начин уређен овим законом. 

Достављање пореских аката пореском обвезнику  правном лицу и предузетнику 

врши се на адресу његовог седишта, уписаног у регистру агенције надлежне за 

привредне регистре, као и у другим јавним регистрима, односно на посебну адресу за 

пријем поште која је регистрована код агенције надлежне за привредне регистре.  

Достављање пореских аката пореском обвезнику физичком лицу врши се на 

адресу његовог пребивалишта, односно боравишта, уписану код органа надлежног за 

вођење евиденције о личним картама.  

Ако достављање није било могуће извршити по одредбама ст. 2. и 3. овог члана, 

достављање пореских аката пореском обвезнику врши се на адресу наведену у 

последњој поднетој пореској пријави. 

Порески акти сматрају се достављеним пореском обвезнику када се уруче 

пореском обвезнику, његовом законском заступнику, његовом пуномоћнику, његовом 

пореском пуномоћнику или његовом заступнику по службеној дужности. 

Ако је порески обвезник предузетник, порески акти сматрају се достављеним и 

када се уруче пунолетном члану његовог домаћинства, у смислу закона којим се 

уређује порез на доходак грађана, односно лицу запосленом код предузетника. 

Ако је порески обвезник физичко лице, порески акти сматрају се достављеним и 

када се уруче пунолетном члану његовог домаћинства, у смислу закона којим се 

уређује порез на доходак грађана. 

Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када лица из ст. 5-7. 

овог члана одбију да приме порески акт или одбију да потпишу пријем пореског акта, 

ако лице које врши достављање о томе сачини службену белешку. 

Ако се достављање пореских аката врши преко поште, порески акт сматра се 

достављеним по истеку рока од пет дана од дана наведеног у обавештењу поште којим 

је порески обвезник или друго лице из става 5. овог члана позвано да дође у пошту 

ради пријема пореског акта, а исто се том позиву поште није одазвало. 
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Ако достављање није било могуће извршити по одредбама ст. 2-9. овог члана у 

року од 15 радних дана од дана упућивања пореског акта на достављање, достављање 

се врши истицањем пореског акта на огласној табли надлежног пореског органа. 

У случају из става 10. овог члана, порески акт сматра се достављеним по истеку 

осам дана од дана истицања пореског акта на огласној табли надлежног пореског 

органа.  

Одредбе ст. 2-11. овог члана сходно се примењују и на достављање другим 

учесницима у пореском поступку.” 

 
Члан 10. 

У шлану 38. дпдаје се став 11, кпји гласи:  

„Пд 1. јула 2014. гпдине ппрески пбвезници - правна лица кпја нису сврстана у велике 

ппреске пбвезнике и предузетници, дужни су да ппреске пријаве, псим измеоене ппреске 

пријаве, ппднпсе искљушивп електрпнским путем.” 

 
Члан 11. 

 У шлану 48. став 4. реш: „предузећа” замеоује се решима: „правних лица”. 

 
Члан 12. 

 У шлану 60. став 1. реши: „шл. 58. и 59.” замеоују се решима: „шл. 58, 58а и 59.”. 

 

Члан 13. 

 У шлану 65. дпдаје се нпви став 2, кпји гласи: 

„Пбавеза плаћаоа нпвшане казне дпспева у рпку пд 15 дана пд дана правпснажнпсти 

рещеоа п изрицаоу нпвшане казне.” 

У дпсадащоем ставу 2, кпји ппстаје став 3, реши: „ст. 4. и 5.” замеоују се решима: „ст. 4-

6.”. 

Члан 14. 

 У шлану 70. став 2. ташка 3) ташка на крају замеоује се ташкпм и запетпм. 

 Ппсле ташке 3) дпдаје се ташка 4), кпја гласи: 

„4) казна.” 
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Члан 15. 

 У шлану 73. став 1. ташка 1) ппсле реши: „представља” дпдају се запета и реши: „пднпснп 

представљаће”. 

 У ташки 2) ппсле реши: „нанпси” дпдају се запета и реши: „пднпснп нанеће”. 

У ставу 4. реши: „12 месеци” замеоују се решима: „24 месеца”. 

 Дпдаје се став 8, кпји гласи: 

„Ппрески пбвезник мпже ппднети захтев из става 1. пвпг шлана и пре дпспелпсти 

ппреза.” 

 

Члан 16. 

 У шлану 74. став 6. ппсле реши: „не захтева се” дпдају се реши: „испуоеое услпва кпје је 

прпписала Влада актпм из шлана 73. став 2. пвпг закпна, кап ни”. 

 

Члан 17. 

            У шлану 75. став 1. реши: „централне емисипне банке увећанпј за десет прпцентних 

ппена, применпм кпмфпрне метпде пбрашуна” замеоују се решима: „Нарпдне банке Србије, 

увећанпј за десет прпцентних ппена, применпм прпстпг интереснпг рашуна пд стп.” 

Ппсле става 5. дпдају се ст. 6. и 7, кпји гласе: 

„Акп се пбвезнику ппреза на дпдату вреднпст, у рпку прпписанпм закпнпм кпјим се 

уређује ппрез на дпдату вреднпст, не изврщи ппвраћај тпг ппреза, камата се пбрашунава пд 

нареднпг дана пд дана истека тпг рпка. 

Пбвезнику кпји је ппднеп захтев за рефакцију, пднпснп за рефундацију ппреза, камата 

се пбрашунава пп истеку рпка пд 30 дана пд дана дпнпщеоа рещеоа кпјим му је утврђенп 

правп на рефакцију, пднпснп за рефундацију.” 

 

Члан 18. 

 У шлану 76. реши: „шл. 73. и 74а” замеоују се решима: „шл. 73, 74а, 74б, пднпснп шлана 

147. став 2.”. 

Дпдаје се став 2, кпји гласи: 

„Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, акп је пбвезник ппднеп захтев за пдлагаое плаћаоа 

ппрескпг дуга пре оегпве дпспелпсти или је сам пријавип дпспелу ппреску пбавезу шије 
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пдлагаое плаћаоа захтева, каматна стппа је једнака гпдищопј референтнпј стппи Нарпдне 

банке Србије, применпм прпстпг интереснпг рашуна пд стп.” 

 

Члан 19. 

 У наслпву изнад шлана 83. ппсле реши: „ппреза” дпдају се реши: „и трпщкпви 

првпстепенпг ппрескпг прекрщајнпг ппступка”. 

 У шлану 83. дпдају се ст. 6. и 7, кпји гласе: 

„Трпщкпве првпстепенпг ппрескпг прекрщајнпг ппступка пдређује Ппреска управа у 

висини пд 5% пд изнпса изрешене нпвшане казне, а најмаое у изнпсу пд 500 динара. 

Трпщкпви првпстепенпг ппрескпг прекрщајнпг ппступка падају на терет лица кпје је 

кажоенп за прекрщај.” 

 

Члан 20. 

 У шлану 114б став 2. ппсле реши: „застарелпсти” дпдају се реши: „ппкретаоа и впђеоа 

првпстепенпг ппрескпг прекрщајнпг ппступка, прекид застарелпсти, застарелпст изврщеоа 

казне и друга питаоа”, а реши: „уређује прекрщајни ппступак” замеоују се решима: „уређују 

прекрщаји”. 

Члан 21. 

 У шлану 115. став 1.  реши: „а ппвпдпм иницијативе министра надлежнпг за ппслпве 

екпнпмије и регипналнпг развпја,” брищу се.  

 У ставу 2. реши: „а ппвпдпм иницијативе министра надлежнпг за ппслпве екпнпмије и 

регипналнпг развпја -” брищу се.  

 У ставу 4. реши: „став 2.” замеоују се решима: „ст. 2. и 3.”. 

 

Члан 22. 

Ппсле шлана 115. дпдају се наслпв изнад шлана 115а и шлан 115а, кпји гласe:  

 

„Ппднпщеое захтева за ппкретаое ппрескпг прекрщајнпг ппступка  

у ппступку наплате 

 



7 

 

Члан 115а 

Кад се у ппступку наплате ппреза и сппредних ппреских даваоа утврди да ппстпји 

пснпвана сумоа да је ушиоен ппрески прекрщај, ппрески службеник пвлащћен за спрпвпђеое 

редпвне наплате, пднпснп ппрески изврщитељ дужан је да, без пдлагаоа, ппднесе захтев за 

ппкретаое ппрескпг прекрщајнпг ппступка.” 

 

Члан 23. 

Ппсле шлана 129. дпдају се наслпв изнад шлана 129а и шл. 129а дп 129р, кпји гласe:  

 

„Утврђиваое ппреске пбавезе лицу кпје пбавља нерегистрпвану,  

пднпснп непријављену делатнпст  

 

Члан 129а 

Изузетнп пд шлана 118, шлана 123. став 2, шлана 124. ст. 1, 2, 4. и 6. и шлана 126. пвпг 

закпна, теренска кпнтрпла лица кпје пбавља нерегистрпвану, пднпснп непријављену делатнпст 

врщи се без плана кпнтрпле и налпга за кпнтрплу.   

Акп се у ппступку теренске кпнтрпле утврди да лице пбавља нерегистрпвану, пднпснп 

непријављену делатнпст, ппреска пбавеза тпм лицу утврђује се рещеоем, применпм метпде 

прпцене ппреске пснпвице парификацијпм. 

Ппреска пбавеза пп пснпву прихпда пстварених  пбављаоем делатнпсти из става 2. 

пвпг шлана утврђује се  применпм ппреске стппе пп кпјпј се утврђује и плаћа ппрез на дпхпдак 

грађана на друге прихпде, без признаваоа нпрмираних трпщкпва. 

Рещеое п утврђиваоу ппреза из става 2. пвпг шлана дпставља се лицу кпје пбавља 

нерегистрпвану, пднпснп непријављену делатнпст, са налпгпм да у рпку пд 45 дана пд дана 

дпстављаоа рещеоа, кпд надлежних пргана изврщи регистрацију, пднпснп пријаву те 

делатнпсти, плати утврђену ппреску пбавезу на прпписане уплатне рашуне јавних прихпда и 

птклпни друге утврђене ппвреде закпна. 

 

Члан 129б 

Акп се у ппступку теренске кпнтрпле утврди да лице, кпје је пбављајући 

нерегистрпвану, пднпснп непријављену делатнпст, стављалп рпбу у прпмет, ппрески 

инспектпр мпже рещеоем привременп пдузети рпбу кпју је затекап у кпнтрпли.  
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Члан 129в 

Акп лице кпје пбавља нерегистрпвану, пднпснп непријављену делатнпст, у рпку 

прпписанпм шланпм 129а став 4. пвпг закпна, изврщи регистрацију, пднпснп пријаву 

делатнпсти, плати утврђену ппреску пбавезу и птклпни друге утврђене неправилнпсти, пдузета 

рпба му се враћа, псим рпбе ппдлпжне квареоу и рпбе шије шуваое изискује велике трпщкпве 

- са кпјпм се ппступа на нашин из шлана 104. став 3. пвпг закпна. 

Акп лице кпје пбавља нерегистрпвану, пднпснп непријављену делатнпст, не ппступи пп 

налпзима из рещеоа Ппреске управе из шлана 129а став 2. пвпг закпна, са пдузетпм рпбпм се 

ппступа на нашин уређен  шланпм 134. пвпг закпна. 

 

Глава трећа А 

ПВЛАШЋЕОА ППРЕСКПГ ПРГАНА У ПБЛАСТИ МЕОАЧКПГ ППСЛПВАОА 

 

Ппступак издаваоа и пдузимаоа пвлащћеоа за пбављаое меоашких ппслпва и издаваоа 

цертификата за пбављаое меоашких ппслпва 

 

Члан 129г 

Ппреска управа издаје и пдузима пвлащћеоа за пбављаое меоашких ппслпва и издаје 

цертификате за пбављаое меоашких ппслпва (п шему впди пдгпварајући регистар), схпднпм 

применпм прпписа кпјим се уређује девизнп ппслпваое.  

 

Кпнтрпла меоашкпг ппслпваоа 

 

Члан 129д 

Ппреска управа врщи кпнтрплу меоашкпг ппслпваоа кпд банака и пвлащћених меоаша 

у складу са пвим закпнпм. 

Кпнтрпла из става 1. пвпг шлана је ппступак прпвере и утврђиваоа закпнитпсти и 

правилнпсти пбављаоа меоашких ппслпва схпднп прпписима кпјима се уређује девизнп 

ппслпваое. 

У ппступку кпнтрпле меоашкпг ппслпваоа Ппреска управа, у складу са закпнпм, 

пбавља: 

1) канцеларијску кпнтрплу; 
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2) теренску кпнтрплу. 

На ппступак кпнтрпле меоашкпг ппслпваоа, мере кпје се предузимају у тпку и ппсле 

пбављене кпнтрпле, кап и на ппступак пп правним лекпвима, схпднп се примеоују пдредбе 

пвпг закпна кпје се пднoсе на ппреску кпнтрплу.   

 

Теренска кпнтрпла меоашкпг ппслпваоа 

 

Члан 129ђ 

Теренска кпнтрпла меоашкпг ппслпваоа заппшиое налпгпм за теренску кпнтрплу, кпји 

се урушује банци, пднпснп пвлащћенпм меоашу, неппсреднп пред ппшетак теренске кпнтрпле.  

У тпку теренске кпнтрпле меоашкпг ппслпваоа ппрески инспектпр мпже, уз пптврду, 

привременп пдузети ефективни страни нпвац, шекпве, динаре, предмете, исправе и 

дпкументацију, акп ппстпји пснпвана сумоа да су упптребљени или били намеоени или 

настали изврщеоем кривишнпг дела или прекрщаја. 

Ефективни страни нпвац и шекпве из става 1. пвпг шлана ппрески инспектпр дужан је да 

деппнује на наменски рашун Ппреске управе кпји се впди кпд Нарпдне банке Србије или у депп 

кпд Нарпдне банке Србије, а динаре - на наменски рашун Ппреске управе кпји се впди кпд 

министарства надлежнпг за ппслпве финансија, у рпку пд два радна дана пд дана оихпвпг 

пдузимаоа. 

 

Рещеое п мерама 

 
Члан  129е 

Када ппрески инспектпр у врщеоу теренске кпнтрпле меоашких ппслпва утврди 

незакпнитпст, пднпснп неправилнпст кпја се мпже птклпнити, Ппреска управа дпнпси рещеое 

кпјим налаже банци, пднпснп пвлащћенпм меоашу да птклпни утврђену незакпнитпст, 

пднпснп неправилнпст и пдређује му рпк за налпженп ппступаое. 

Прптив рещеоа из става 1. пвпг шлана мпже се ппднети жалба у рпку пд 15 дана пд 

дана пријема рещеоа. 

Жалба из става 2. пвпг шлана не пдлаже изврщеое рещеоа из става 1. пвпг шлана. 

 

Члан 129ж 
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Банка, пднпснп пвлащћени меоаш, дужна је да п изврщеоу налпга из рещеоа из шлана 

129е пвпг закпна писменп пбавести Ппреску управу и тп најкасније првпг нареднпг раднпг 

дана пд дана истека рпка пдређенпг за птклаоаое утврђене незакпнитпсти, пднпснп 

неправилнпсти из тпг рещеоа. 

Ппреска управа прпверава изврщеое налпга из рещеоа из става 1. пвпг шлана и, акп 

прпверпм утврди да су изврщени сви налпзи, дпнпси закљушак п пбустави налпга из рещеоа. 

Када Ппреска управа утврди да пвлащћени меоаш није изврщип налпге из рещеоа из 

шлана 129е пвпг закпна, дпнпси рещеое п пдузимаоу пвлащћеоа за пбављаое меоашких 

ппслпва за кпнтрплисанп меоашкп местп. 

Када Ппреска управа утврди да банка није изврщила налпге из рещеоа из шлана 129е 

пвпг закпна, п тпме пбавещтава Нарпдну банку Србије кпја предузима пдгпварајуће мере из 

свпје надлежнпсти. 

 

Мере које се предузимају у случају онемогућавања теренске контроле 

 

Члан 129з 

Ако овлашћени мењач онемогући вршење теренске контроле мењачких послова, 

Пореска управа доноси решење о привременој забрани обављања мењачких послова на 

контролисаном мењачком месту у периоду до 30 радних дана. 
На рещеое Ппреске управе из става 1. пвпг шлана мпже се ппднети жалба у рпку пд 15 

дана пд дана пријема рещеоа. 

Жалба из става 2. пвпг шлана не пдлаже изврщеое рещеоа из става 1. пвпг шлана. 

Под онемогућавањем вршења теренске контроле мењачких послова, у смислу 

става 1. овог члана, подразумева се да банка, односно овлашћени мењач онемогући 

пореском инспектору увид у пословне књиге и другу документацију или онемогући 

преглед предмета, просторија или других објеката, односно не дозволи привремено 

одузимање ефективног страног новца, чекова и готовине у динарима. 

Овлашћени мењач дужан је да одмах, а најкасније првог наредног радног дана 

од дана пријема решења из става 1. овог члана, исто истакне на видно место на том 

мењачком месту, сав ефективни страни новац који се налази на том мењачком месту 

прода банци, односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре добијене 

продајом ефективног страног новца и готовину у динарима уплати на свој текући 

рачун. 

Доказе о извршењу радњи из става 5. овог члана овлашћени мењач дужан је да 

достави Пореској управи у писменој форми одмах, а најкасније првог наредног радног 

дана од дана извршења обавеза из става 5. овог члана. 

Ако банка онемогући пореском инспектору да врши теренску контролу 

мењачких послова, у смислу става 4. овог члана, Пореска управа о томе обавештава 

Народну банку Србије која предузима мере из своје надлежности. 

Ако банка, односно овлашћени мењач онемогући вршење теренске контроле 

мењачких послова, Пореска управа подноси и кривичну пријаву за кривично дело 

онемогућавање вршења контроле, у складу са кривичним закоником. 
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Члан 129и 

Ако овлашћени мењач не достави доказе да је поступио у складу са обавезама из 

члана 129з овог закона или ако порески инспектор то утврди у поступку теренске или 

канцеларијске контроле мењачких послова, Пореска управа доноси решење којим 

овлашћеном мењачу налаже да отклони неправилност, односно незаконитост из члана 

129з став 5. овог закона одмах, а најкасније првог наредног радног дана од дана 

пријема решења. 

Овлашћени мењач дужан је да о извршењу налога из решења из става 1. овог 

члана писмено обавести Пореску управу, најкасније првог наредног радног дана од 

дана истека рока одређеног за отклањање утврђене незаконитости, односно 

неправилности из тог решења. 

Пореска управа проверава извршење налога из решења из става 1. овог члана и 

ако провером утврди да нису извршени сви налози из тог решења, доноси решење о 

одузимању овлашћења за обављање мењачких послова за контролисано мењачко 

место. 

Решењем Пореске управе о одузимању овлашћења из става 3. овог члана, 

налаже се овлашћеном мењачу да одмах, а најкасније првог наредног радног дана од 

дана пријема решења, сав ефективни страни новац који се налази на том мењачком 

месту прода банци, односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре добијене 

продајом ефективног страног новца и готовину у динарима уплати на свој текући 

рачун.  

Доказе о извршењу радњи из става 4. овог члана овлашћени мењач дужан је да 

достави Пореској управи у писменој форми одмах, а најкасније првог наредног радног 

дана од дана извршења обавеза из става 4. овог члана. 

 

Члан 129ј 

Решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова Пореска 

управа доставља банци, односно банкама са којима овлашћени мењач има закључен 

уговор, у року до три радна дана од дана доношења решења. 

 

 Обавезе овлашћеног мењача у случајевима одузимања овлашћења 

 

Члан 129к 

Када Пореска управа донесе решење о одузимању овлашћења за обављање 

мењачких послова овлашћеном мењачу који има више мењачких места, за једно или 

више мењачких места, овлашћени мењач дужан је да одмах, а најкасније првог 

наредног радног дана од дана пријема решења, сав ефективни страни новац и сву 

готовину у динарима са тог мењачког места пренесе на мењачко место које наставља са 

радом. 

Када Пореска управа донесе решење о одузимању овлашћења за обављање 

мењачких послова овлашћеном мењачу који има једно мењачко место - за то мењачко 

место, односно овлашћеном мењачу који има више мењачких места - за сва мењачка 

места, овлашћени мењач дужан је да одмах, а најкасније првог наредног радног дана од 

дана пријема решења, сав ефективни страни новац са тих мењачких места прода банци, 

односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре добијене продајом 

ефективног страног новца и сву готовину у динарима уплати на свој текући рачун. 

Овлашћени мењач дужан је да Пореској управи, у писменој форми, достави 

доказе да је извршио обавезе из овог члана одмах, а најкасније првог наредног радног 

дана од дана извршења обавеза из ст. 1. и 2. овог члана. 
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Ппступак пдузимаоа пвлащћеоа за пбављаое меоашких ппслпва на захтев пвлащћенпг 

меоаша 

 

Члан 129л 

Ппреска управа дпнпси рещеое п пдузимаоу пвлащћеоа за пбављаое меоашких 

ппслпва када пвлащћени меоаш ппднесе захтев за престанак пбављаоа меоашких ппслпва на 

једнпм или вище меоашких места и дпстави дпказе да је сав ефективни страни нпвац прпдап 

банци, пднпснп банкама са кпјима има закљушен угпвпр, а динаре дпбијене прпдајпм 

ефективнпг странпг нпвца и сву гптпвину у динарима уплатип на свпј текући рашун. 

Рещеое п пдузимаоу пвлащћеоа за пбављаое меоашких ппслпва из става 1. пвпг 

шлана правнп лице или предузетник прилаже надлежнпм пргану за привредне регистре уз 

регистраципну пријаву за брисаое из регистра привредних субјеката. 

Рещеое Ппреске управе из става 1. пвпг шлана је кпнашнп и прптив оега се мпже 

ппкренути управни сппр. 

 
Глава трећа Б 

ПВЛАШЋЕОА ППРЕСКЕ УПРАВЕ У ПБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ 

 

Члан 129љ 

Ппреска управа пбавља ппслпве  државне управе у пбласти игара на срећу, у складу са 

прпписима кпјима се уређују игре на срећу, акп пвим закпнпм није друкшије прпписанп. 

 

Надлежност Пореске управе у вршењу контроле у области игара на срећу 

 

Члан 129м 

Пореска управа врши контролу у области игара на срећу прикупљањем, обрадом и 

анализом података, информација и документације који се тој управи достављају од стране 

приређивача игара на срећу, као и других података у складу са прописима којима се уређују игре 

на срећу. 

Пореска управа врши контролу и на основу података добијених од других државних органа 

и ималаца јавних овлашћења. 
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Појам канцеларијске контроле ппслпва у пбласти игара на срећу 

 

Члан 129н 

Канцеларијска контрола представља радње којима Пореска управа проверава потпуност и 

усклађеност са законом података које јој доставља приређивач игара на срећу, упоређивањем са 

подацима из службених евиденција које води, односно којима располаже Пореска управа. 

Канцеларијску контролу врши порески инспектор, у просторијама Пореске управе. 

 

Послови који се обављају у канцеларијској контроли  

ппслпва у пбласти игара на срећу 

 

Члан 129њ 

У поступку канцеларијске контроле проверава се и обрађује математичка тачност, 

формална исправност и потпуност дневних, месечних и годишњих извештаја о промету, које 

приређивач доставља у писаној или електронској форми, као и других извештаја које приређивач, у 

складу са законом, доставља Пореској управи. 

Ако се у поступку обраде дневних, месечних и годишњих извештаја о промету утврди да 

постоји математичка грешка, Пореска управа ће донети решење којим се приређивачу налаже да 

грешку отклони. 

Акп се у ппступку пбраде дневних, месешних, гпдищоих и других извещтаја п прпмету 

утврди да су фпрмалнп неисправни, ппгрещнп пппуоени или непптпуни, ппрески инспектпр ће 

дпнети закљушак кпјим ће налпжити приређивашу да, у рпку пд три дана, птклпни грещке, пднпснп 

дппуни извещтај. 

Акп приређиваш не ппступи пп закљушку из става 3. пвпг шлана, сматраће се да извещтаји 

нису ппднети  Ппрескпј управи. 

 

Ушещће приређиваша у ппступку канцеларијске кпнтрпле 

ппслпва у пбласти игара на срећу 

 

Члан 129п 

Приређиваш је дужан да, на ппзив Ппреске управе, неппсреднп или прекп пунпмпћника, 

ушествује у ппступку канцеларијске кпнтрпле и да пружи тражена пбјащоеоа и дпкументацију у 

рпку кпји пдреди Ппреска управа. 
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Прпмена накнаде за дпбијаое пдпбреоа 

и  приређиваое игара на срећу 

 

Члан 129п 

Ппрески инспектпр је дужан да сашини записник п утврђенпм шиоенишнпм стаоу у 

ппступку канцеларијске кпнтрпле. 

Приређиваш има правп да, у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа записника п 

канцеларијскпј кпнтрпли, ппднесе примедбе на тај записник. 

Ппрески инспектпр је дужан да примедбе из става 2. пвпг шлана размптри у рпку пд три 

дана пд дана дпстављаоа и сашини дппуну записника. 

Акп се у ппступку канцеларијске кпнтрпле утврде неправилнпсти у ппгледу ппдатака пд 

знашаја за утврђиваое висине накнаде, Ппреска управа дпнпси рещеое п птклаоаоу 

неправилнпсти. 

 

Надлежнпст Ппреске управе у врщеоу надзпра теренскпм кпнтрплпм 

 

Члан 129р 

Ппреска управа врщи надзпр над применпм пдредаба пвпг закпна путем теренске 

кпнтрпле кпд приређиваша. 

Приређиваши су дужни да ппрескпм инспектпру пмпгуће пбављаое теренске кпнтрпле над 

целпкупним материјалнп-финансијским ппслпваоем. 

Приређиваши су дужни да ппрескпм инспектпру пмпгуће преглед прпстприја, ппслпвних 

коига, извещтаја, евиденција, спфтвера и других дпкумента или ппдатака на пснпву кпјих се мпже 

утврдити ппслпваое приређиваша. 

Ппрески инспектпр мпже присуствпвати птвараоу, пбрашунаваоу и затвараоу стплпва и 

аутпмата за игре на срећу у играшницама, пднпснп у прпстпријама са аутпматима, кап и дневнпм 

пбрашуну благајне. 

Акп у пбављаоу ппслпва теренске кпнтрпле ппрески инспектпр утврди да се игра на срећу 

приређује супрптнп пдредбама пвпг закпна, без пдлагаоа дпнеће рещеое кпјим ће налпжити 

птклаоаое утврђених неправилнпсти, пднпснп незакпнитпсти. 
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Акп приређиваш у пстављенпм рпку не ппступи у складу са рещеоем из става 5. пвпг шлана, 

изврщиће се пешаћеое играшнице, кладипнице, кап и привременп пдузимаое стплпва и аутпмата 

и друге ппреме за приређиваое игара на срећу, а најдуже 30 дана, накпн шега ће се изврщити 

оихпвп трајнп пдузимаое и унищтеое. 

Рещеое из става 5. пвпг шлана је кпнашнп. 

Трпщкпве изврщеоа рещеоа из става 5. пвпг шлана у целпсти снпси приређиваш.” 

 

Члан 24. 

Ппсле шлана 134. дпдају се наслпв изнад шлана 134a и шлан 134а, кпји гласe:  

 

„Ппднпщеое захтева за ппкретаое ппрескпг прекрщајнпг ппступка у ппступку ппреске 

кпнтрпле 

 

Члан 134а 

Кад се у ппступку ппреске кпнтрпле утврди да ппстпји пснпвана сумоа да је ушиоен 

ппрески прекрщај, ппрески инспектпр у ппступку канцеларијске, пднпснп теренске кпнтрпле 

дужан је да, без пдлагаоа, ппднесе захтев за ппкретаое ппрескпг прекрщајнпг ппступка.” 

 

Члан 25. 

            У шлану 135. став 6. ппсле реши: „уредити министар” дпдају се реши: „надлежан за 

ппслпве”, а реши: „унутращоих ппслпва” замеоују се решима: „надлежан за унутращое 

ппслпве”. 

 

Члан 26. 

У члану 160. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 
„1а) впди регистре у пбласти меоашкпг ппслпваоа и других ппслпва кпји су, схпднп 

Закпну п девизнпм ппслпваоу („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11) у надлежнпсти 

Девизнпг инспектпрата, у складу са прпписима кпјима се уређује девизнп ппслпваое, кап и у 

пбласти игара на срећу у складу са прпписима кпјима се уређују игре на срећу;”. 

После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи: 

„5а) покреће и води првостепени порески прекршајни поступак и изриче казне 

за пореске прекршаје, осим у случају када је, према закону којим се уређују прекршаји, 

првостепени прекршајни поступак у  искључивој надлежности прекршајног суда;”. 
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У тачки 6) после речи: „пореске прекршаје” додају се речи: „за које је, према 

закону којим се уређују прекршаји, првостепени прекршајни поступак у искључивој 

надлежности прекршајног суда;”. 

После тачке 7а) додаје се тачка 7б), која гласи: 
„7б) пдлушује пп правним лекпвима улпженим прптив ппреских управних аката кпје пд 

1. јануара 2013. гпдине дпнесе јединица лпкалне сампуправе у ппрескпм ппступку за извпрне 

јавне прихпде из шлана 2а став 1. пвпг закпна;”. 

После тачке 13) додају се тач. 13а) -13д), које гласе: 

„13а) издаје и одузима овлашћења за обављање мењачких послова; 
13б) прганизује пбуку и издаје цертификате за пбављаое меоашких ппслпва; 

13в)  врши контролу  мењачког пословања у складу са законом; 

13г) обавља и друге послове који су, сходно Закону о девизном пословању 

(„Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11), у надлежности Девизног инспектората; 
13д) пбавља ппслпве државне управе у пбласти игара на срећу, у складу са 

прпписима;”. 

 

Члан 27. 

 Наслпв изнад шлана 165. меоа се и гласи: 

 „Пвлащћеоа Ппреске управе у ппрескпм и ппрескппрекрщајнпм ппступку” 

У шлану 165. дпдаје се став 2, кпји гласи: 

„Ппреска управа впди ппрески прекрщајни ппступак схпднпм применпм закпна кпјим 

се уређују прекрщаји, акп пвим закпнпм није друкшије прпписанп.” 

 

Члан 28. 

 Ппсле шлана 167. дпдаје се шлан 167а, кпји гласи: 

 

„Члан 167а 

Директпр Ппреске управе има заменика директпра, кпји за свпј рад пдгпвара 

директпру. 

Заменик директпра ппмаже директпру у пквиру пвлащћеоа кпја му пн пдреди  и 

замеоује  га акп је пдсутан или спрешен. 

Заменика директпра ппставља Влада, на перипд пд пет гпдина, на предлпг министра.” 
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Члан 29. 

Ппсле шлана 168. дпдаје се шлан 168а, кпји гласи: 

 

„Члан 168а 

 Прганизаципним јединицама кпнституисаним на пснпву акта из шлана 168. пвпг закпна 

рукпвпде заппслени (у даљем тексту: рукпвпдипци), кпји се бирају на нашин и пп ппступку 

уређеним пвим закпнпм за пппуоаваое изврщилашких радних места. 

Пдлуку п избпру рукпвпдилаца кпје не ппставља Влада дпнпси директпр Ппреске 

управе, уз претхпднп прибављену сагласнпст министра. 

Рукпвпдипци из ст. 1. и 2. пвпг шлана бирају се на перипд пд пет гпдина, уз мпгућнпст 

ппнпвнпг избпра. 

Министар мпже ближе уредити прганизацију, ппступак и нашин испитнпг ппступка, за 

избпр кандидата за радна места из става 1. пвпг шлана, у делу услпва и садржаја кпји се пднпси 

на пцену струшне псппспбљенпсти, знаоа и вещтине кпје су неппхпдне за рукпвпдипце.” 

 

Члан 30. 

У шлану 169т став 4. брище се.  

 

 

Члан 31. 

У шлану 170. ст. 2. и 3. меоају се и гласе: 

„За струшнп пбразпваое, псппспбљаваое и усаврщаваое заппслених, прпјектпваое и 

изградоу инфпрмаципнпг система, кап и за стимулативнп награђиваое заппслених мпгу се, на 

предлпг министра, пбезбедити дпдатна средства из Бучета Републике. 

Министар врщи расппред средстава из става 2. пвпг шлана.” 

  

Члан 32. 

У шлану 179. став 1. ппсле ташке 2б) дпдаје се ташка 2в), кпја гласи:  

„2в) ппреску пријаву не ппднесе електрпнским путем (шлан 38. став 11);”. 

Став 10. меоа се и гласи: 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0038
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„Нпвшанпм казнпм oд 100.000 дп 600.000 динара казниће се за прекрщај банка, кпја дп 

истека дана у кпме је реализпвала налпге за исплату из шлана 30а пвпг закпна, не дпстави 

Ппрескпј управи прпписане инфпрмације п изврщенпм платнпм прпмету у електрпнскпј фпрми  

(шлан 30а).” 

 

Члан 33. 

У шлану 181. ташка 3а) меоа се и гласи: 

„3а) банци, кпје дп истека дана у кпме је банка реализпвала налпге за исплату из шлана 

30а пвпг закпна, не дпстави Ппрескпј управи прпписане инфпрмације п изврщенпм платнпм 

прпмету у електрпнскпј фпрми (шлан 30а);”. 

У ташки 4) реши: „став 2.” замеоују се решима: „став 3.”. 

 

Члан 34. 

Ппсле шлана 181. дпдају се наслпв изнад шлана 181а и шл. 181а и 181б, кпји гласе:  

 

„Прекрщаји у пбласти меоашкпг ппслпваоа 

 

Члан 181а  

Нпвшанпм казнпм пд 100.000 дп 2.000.000 динара казниће се за прекрщај  правнп лице 

акп: 

1) о извршењу налога из решења из члана 129е овог закона писмено не 

обавести Пореску управу у прописаном року (члан 129ж став 1.); 

2) у прописаном року решење о привременој забрани обављања мењачких 

послова на мењачком месту не истакне на видно место на том мењачком месту, 

односно ако сав ефективни страни новац који се налази на том мењачком месту не 

прода банци, односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре добијене 

продајом ефективног страног новца и готовину у динарима не уплати на свој текући 

рачун (члан 129з став 5.); 

3) у прописаном року не достави Пореској управи у писменој форми доказе о 

извршењу радњи из члана 129з став 5. овог закона (члан 129з став 6.);  

4) у прописаном року писмено не обавести Пореску управу о извршењу 

решења из члана 129и став 1, односно члана  129и став 4. овог закона (члан 129и ст. 2. 

и 5.); 

5) у прописаном року из члана 129и став 4. овог закона сав ефективни страни 

новац који се налази на том мењачком месту не прода банци, односно банкама са 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0029
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0029
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којима има закључен уговор, а динаре добијене продајом ефективног страног новца и 

готовину у динарима не уплати на свој текући рачун (члан 129и став 4.);  

6) ако овлашћени мењач коме је решењем Пореске управе одузето овлашћење 

за обављање мењачких послова на неким од више мењачких места, у прописаном року 

сав ефективни страни новац и сву готовину у динарима са тог мењачког места не 

пренесе на мењачко место које наставља са радом (члан 129к став 1.); 

7) ако овлашћени мењач који има једно мењачко место коме је решењем 

Пореске управе одузето овлашћење за обављање мењачких послова на том месту, 

односно ако овлашћени мењач који има више мењачких места коме је решењем 

Пореске управе одузето овлашћење за обављање мењачких послова на свим мењачким 

местима, у прописаном року сав ефективни страни новац са тих мењачких места не 

прода банци, односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре добијене 

продајом ефективног страног новца и сву готовину у динарима не уплати на свој 

текући рачун (члан 129к став 2.); 

8) у прописаном року Пореској управи у писменој форми не достави доказе да 

је извршио обавезе из члана 129к ст. 1. и 2. овог закона (члан 129к став 3.). 
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се предузетник - пвлащћени меоаш 

нпвшанпм казнпм пд 10.000 дп 500.000 динара. 

За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се пдгпвпрнп лице у правнпм лицу – 

пвлащћенпм меоашу нпвшанпм казнпм пд 5.000 дп 150.000 динара. 

 

Прекрщаји у пбласти игара на срећу 

 

Члан 181б   

Нпвшанпм казнпм пд 100.000 дп 2.000.000 динара казниће се за прекрщај Државна 

лутрија Србије, пднпснп правнп лице, кпје: 

1) се не одазове на позив Пореске управе, непосредно или преко пуномоћника, 

за учествовање у поступку канцеларијске контроле, односно не пружи потребна 

објашњења и документацију у року који одреди Пореска управа (члан 129о); 

2) не омогући пореском инспектору обављање послова теренске контроле над 

целокупним материјално-финансијским пословањем, односно не омогући преглед 

просторија, пословних књига, извештаја, евиденција, софтвера и других докумената 

или података на основу којих се може утврдити пословање приређивача (члан 129р ст. 

2. и 3.).  
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се пдгпвпрнп лице у Државнпј лутрији 

Србије, пднпснп пдгпвпрнп лице у правнпм лицу нпвшанпм казнпм пд 5.000 дп 150.000 

динара.” 

 

Члан 35. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0029
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 У шлану 182б став 1. ппсле реши: „захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка” дпдају се 

запета и реши: „пднпснп ппкретати и впдити прекрщајни ппступак,” а реши: „ст. 1. и 2.” брищу 

се. 

 У ставу 2. ппсле реши: „захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка” дпдају се запета и 

реши: „пднпснп ппкретати и впдити прекрщајни ппступак,”. 

 

Члан 36. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Уредба о ближим 

условима и начину вршења контроле мењачких послова („Службени гласник РС”, 

број 7/12) и Уредба о ближим условима и начину вршења контроле девизног 

пословања резидената и нерезидената („Службени гласник РС”, бр. 112/06, 39/10 и 

15/12). 

Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна престају да важе пдредбе шлана 11, шл. 119-123. и 

шл. 125-129. Закпна п играма на срећу („Службени гласник РС”, брпј  88/11).  

Ппдзакпнска акта кпја су дпнета на пснпву пвлащћеоа из Закпна п девизнпм 

ппслпваоу („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11) кпја уређују услпве и нашин пбављаоа 

меоашких ппслпва, ускладиће се са пдредбама пвпг закпна у рпку пд 90 дана пд дана оегпвпг 

ступаоа на снагу.  

Дп ппшетка примене прпписа из става 3. пвпг шлана примеоиваће се прпписи дпнети на 

пснпву Закпна п девизнпм ппслпваоу („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11) акп нису у 

супрптнпсти са пдредбама пвпг закпна. 

 

Члан 37.  

Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна Ппреска управа преузеће пд Девизнпг 

инспектпрата надлежнпст за ппслпве издаваоа и пдузимаоа пвлащћеоа за пбављаое 

меоашких ппслпва, издаваоа цертификата за пбављаое меоашких ппслпва  и  кпнтрплу 

меоашких ппслпва, кап и за друге ппслпве кпји су, схпднп Закпну п девизнпм ппслпваоу 

(„Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11), у надлежнпсти Девизнпг инспектпрата. 

Поступке које је Девизни инспекторат започео у вршењу надлежности из става 

1. овог члана, а који не буду окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће 

Пореска управа у складу са овим законом. 

Резиденти - правна лица и предузетници којима је решење о издавању 

овлашћења за обављање мењачких послова издато до дана ступања на снагу овог 

закона, настављају да раде на основу тог решења у складу са одредбама овог закона. 
 

Члан 38. 
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Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна Ппреска управа преузеће пд Управе за игре на 

срећу ппслпве државне управе у пбласти игара на срећу. 

Поступке у области игара на срећу које је започела Управа за игре на срећу, а 

који не буду окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће Пореска управа 

у складу са овим законом. 

Приређивачи игара на срећу којима је до дана ступања на снагу овог закона 

издато решење о давању дозволе, односно одобрење за приређивање игара на срећу од 

стране Управе за игре на срећу у складу са Законом о играма на срећу („Службени 

гласник РС”, број 88/11), настављају са приређивањем тих игара до истека рока важења 

дозволе, односно одобрења.   
Лица кпја, према прпписима кпјима се уређују игре на срећу, имају пбавезу 

дпстављаоа аката п приређиваоу игара на срећу, увереоа, извещтаја, пбавещтеоа и др. 

Управи за игре на срећу, дужна су да те акте дпстављају Ппрескпј управи у слушајевима, на 

нашин и у рпкпвима, уређеним прпписима кпјима се уређују игре на срећу. 

 
Члан 39. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна Ппреска управа преузеће заппслене и ппстављена 

лица Девизнпг инспектпрата и Управе за игре на срећу, кап и оихпв ппслпвни прпстпр, 

предмете, инфпрмаципни систем, архиву, ппрему и средства за рад. 

 

Члан 40. 
 Пдредбе шл. 13. и 14. пвпг закпна примеоиваће се пд 1. јануара 2013.  гпдине. 

Пдредбе шл. 17. и 18. пвпг закпна у делу кпји се пднпси на висину каматне стппе на 

изнпс маое или вище плаћенпг ппреза и сппредних ппреских даваоа и метпд оенпг пбрашуна 

примеоиваће се пд 1. јануара 2013.  гпдине. 

Пдредба шлана 17. пвпг закпна у делу кпји се пднпси на дан пд када се пбрашунава 

камата пбвезнику ппреза на дпдату вреднпст кпме се врщи ппвраћај тпг ппреза примеоиваће 

се за ппреске пријаве ппднете ппшев пд 1. јануара 2013.  гпдине. 

Пдредба шлана 17. пвпг закпна у делу кпји се пднпси на дан пд када се пбрашунава 

камата ппрескпм пбвезнику кпји је ппднеп захтев за рефакцију, пднпснп за рефундацију 

ппреза, примеоиваће се на рещеоа кпјима се утврђује правп на рефакцију, пднпснп на 

рефундацију кпја буду дпнета пд 1. јануара 2013. гпдине. 

Пдредбе шлана 23. пвпг закпна у делу кпји се пднпси на утврђиваое ппреске пбавезе 

лицу кпје пбавља нерегистрпвану, пднпснп непријављену делатнпст   примеоиваће се пд 1. 

јануара 2013.  гпдине. 

Пдредбе шлана 26. пвпг закпна у делу кпји се пднпси на ппкретаое и впђеое 

првпстепенпг прекрщајнпг ппступка кпји није у искљушивпј надлежнпсти прекрщајнпг суда и 

изрицаое казни - за ппреске прекрщаје, за прекрщаје из пбласти меоашкпг ппслпваоа и 

других ппслпва кпји су, схпднп Закпну п девизнпм ппслпваоу („Службени гласник РС”, бр. 
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62/06 и 31/11) у надлежнпсти Девизнпг инспектпрата, кап и за прекрщаје из пбласти игара на 

срећу  и шл. 5, 19, 20, 22, 24, 27. и 35. пвпг закпна примеоиваће се пд 1. јануара 2013.  гпдине. 

Првпстепени прекрщајни ппступак за ппреске прекрщаје, за прекрщаје из пбласти 

меоашкпг ппслпваоа и других ппслпва кпји су, схпднп Закпну п девизнпм ппслпваоу 

(„Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11) у надлежнпсти Девизнпг инспектпрата, кап и за 

прекрщаје из пбласти игара на срећу, кпји дп 31. децембра 2012. гпдине не буду правпснажнп 

пкпншани, пкпншаће надлежни прекрщајни суд. 

Пдредбе шл. 10. и 32. став 1. пвпг закпна примеоиваће се пд 1. јула 2014.  гпдине. 

 

Члан 41. 

По захтевима за одлагање плаћања пореског дуга по којима не буде одлучено до 

дана ступања на снагу овог закона надлежни орган одлучиће у складу са овим законом. 

 

Члан 42. 
Ппступак пп правним лекпвима улпженим прптив ппреских управних аката, кпје дп 31. 

децембра 2012. гпдине дпнесу јединице лпкалних сампуправа за извпрне јавне прихпде из 

шлана 2а став 1. Закпна п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији („Службени гласник 

РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закпн, 62/06-др. 

закпн, 61/07, 20/09, 72/09-др. закпн, 53/10, 101/11 и 2/12-исправка), пкпншаће надлежни 

другпстепени пргани тих јединица лпкалне сампуправе. 

 

Члан 43. 

Пореска управа дужна је да, у року од осам дана од дана ступања на снагу овог 

закона, јавним конкурсом покрене поступак за избор руководилаца из члана 29. овог 

закона. 

 

Члан 44. 

 Пропис из члана 7. овог закона донеће се у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 45. 

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

гласнику Републике Србије”. 
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Пвај закпн је у ппступку припреме дпстављен и надлежним министарствима и другим 

надлежним прганима, такп да је заинтереспваним странама пружена прилика да изнесу свпје 

ставпве. 

 

 Кпје мере ће се тпкпм примене закпна предузети да би се пстварилп пнп штп се 
дпнпшеоем Закпна намерава 

 

Министарствп финансија и привреде надлежнп је за даваое мищљеоа у примени Закпна. 

Ппсебнп истишемп да Министарствп финансија и привреде, перипдишним публикпваоем 

Билтена службених пбјащоеоа и струшних мищљеоа за примену финансијских прпписа, 

оихпвим пбјављиваоем на званишнпј интернет страни, кап и на други ппгпдан нашин, 

дпдатнп пбезбеђује транспарентнпст, инфпрмисанпст и дпступнпст инфпрмацијама, какп би 

се на пвај нашин дппринелп пствариваоу циљева ппстављених дпнпщеоем Закпна.  

 

 

 

 

 

VII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА  

О  ПОРЕСКОМ  ПОСТУПКУ И  ПОРЕСКОЈ  АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВРШЕ 

 

Члан 1. 

Овим законом уређују се поступак утврђивања, наплате и контроле јавних 

прихода на које се овај закон примењује (у даљем тексту: порески поступак), права и 

обавезе пореских обвезника, регистрација пореских обвезника и пореска кривична дела 

и прекршаји. 

ОВИМ ЗАКОНОМ УРЕЂУЈЕ СЕ И ПОСТУПАК: 

1) ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА И КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ДРУГЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ, СХОДНО ЗАКОНУ О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР.  62/06 И 31/11), У НАДЛЕЖНОСТИ ДЕВИЗНОГ 

ИНСПЕКТОРАТА;  

2) ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА 

СРЕЋУ.  

Овим законом образује се Пореска управа, као орган управе у саставу 

Министарства финансија МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 

ФИНАНСИЈА и уређују њена надлежност и организација. 
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Члан 2. 

Овај закон примењује се на све јавне приходе које наплаћује Пореска управа, 

ако другим пореским законом није друкчије уређено (у даљем тексту: порез). 

Овај закон примењује се и на камате по основу доспелог, а неплаћеног пореза и 

трошкове поступка принудне наплате пореза (у даљем тексту: споредна пореска 

давања). 

ОВАЈ ЗАКОН ПРИМЕЊУЈЕ СЕ И НА НОВЧАНЕ КАЗНЕ, КАМАТЕ ПО 

ОСНОВУ ДОСПЕЛОГ, А НЕПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА, ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА 

ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И ТРОШКОВЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОРЕСКОГ 

ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ЗА КОЈИ ЈЕ НАДЛЕЖНА ПОРЕСКА УПРАВА  (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СПОРЕДНА ПОРЕСКА ДАВАЊА). 

 

Члан 2а  

  Овај закон примењује се и на изворне јавне приходе јединица локалне 

самоуправе које те јединице утврђују, наплаћују и контролишу у јавноправном односу, 

као и на споредна пореска давања по тим основама. 

 Код утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских 

давања из става 1. овог члана, као и код подношења захтева за покретање прекршајног 

поступка за пореске прекршаје, надлежни орган јединице локалне самоуправе има 

права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, осим права и обавеза које се 

односе на:  

1) идентификацију и регистрацију пореских обвезника; 

2) процену пореске основице методом парификације и методом унакрсне 

процене; 

3) откривање пореских кривичних дела; 

4) одлучивање о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском 

поступку од стране организационих јединица Пореске управе 

4) ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА УЛОЖЕНИМ ПРОТИВ 

ПОРЕСКИХ УПРАВНИХ АКАТА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ПОРЕСКА УПРАВА, 

ОДНОСНО ПРОТИВ ПОРЕСКИХ УПРАВНИХ АКАТА КОЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2013. 

ГОДИНЕ ДОНЕСЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПОРЕСКОМ 

ПОСТУПКУ ЗА ИЗВОРНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА;  

4А) ПОКРЕТАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА И 

ОДЛУЧИВАЊЕ У ТОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У ВЕЗИ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА; 

5) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 53/10);  

6) остала права и обавезе Пореске управе садржане у одредбама члана 160. тач. 

9), 11б) и 12),  ТАЧ. 1А), 5А), 6), 7Б), 9), 11Б), 12) И 13А)-13Д),  чл. 161, 164. и 167-171. 

овог закона.  

 

Члан 3. 
Ако је другим законом питање из области коју уређује овај закон уређено на 

друкчији начин, примењују се одредбе овог закона. 
Ако овим законом није друкчије прописано, порески поступак се спроводи по 

начелима и у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак. 
У ПОСТУПКУ КОЈИ ВОДИ ПОРЕСКА УПРАВА У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ И 

ОДУЗИМАЊЕМ ОВЛАШЋЕЊА, ОДОБРЕЊА, ДОЗВОЛА, САГЛАСНОСТИ И ДР, 

ПРИМЕНОМ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ, ОДНОСНО 

ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ИГРЕ НА СРЕЋУ, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
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ЗАКОН КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК, АКО ТИМ 

ЗАКОНИМА НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО. 

 
Члан 11. 

Пореска управа обавља послове државне управе који се односе на вођење 

првостепеног и другостепеног пореског поступка, вођење јединственог регистра 

пореских обвезника и пореско рачуноводство, откривање пореских кривичних дела и 

прекршаја и њихових извршилаца, ПОКРЕТАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПРВОСТЕПЕНОГ 

ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА КОЈИ НИЈЕ У ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ 

ПРЕКРШАЈНОГ СУДА, КАО И ИЗРИЦАЊЕ КАЗНИ - ЗА ПОРЕСКЕ ПРЕКРШАЈЕ, 

ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА И ДРУГИХ ПОСЛОВА 

КОЈИ СУ, СХОДНО ЗАКОНУ О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ („СЛУЖБЕНИ 

ГЛАСНИК РС“, БР. 62/06 И 31/11) У НАДЛЕЖНОСТИ ДЕВИЗНОГ 

ИНСПЕКТОРАТА, КАО И ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК), подношење захтева за 

покретање пореског прекршајног поступка, као и друге послове одређене овим 

законом. 

Пореска управа самостално извршава послове из става 1. овог члана на 

целокупној територији Републике Србије (у даљем тексту: Република) и организује се 

тако да обезбеђује функционално јединство у спровођењу пореских прописа. 

Члан 14. 

Пуномоћник пореског обвезника (у даљем тексту: порески пуномоћник) је 

ФИЗИЧКО, ОДНОСНО ПРАВНО лице - резидент Републике које у границама 

добијеног пуномоћја, у име и за рачун пореског обвезника извршава послове у вези са 

пореским обавезама обвезника (прима пореске акте, подноси пореске пријаве, плаћа 

порез и др.). 

Порески обвезник физичко, односно правно лице - нерезидент Републике (у 

даљем тексту: нерезидент) који нема сталну пословну јединицу на територији 

Републике, односно који остварује приходе или стиче имовину на територији 

Републике ван пословања своје сталне пословне јединице, дужан је да у року од десет 

дана од дана почетка остваривања прихода, односно стицања имовине подложне 

опорезивању на територији Републике, обавести Пореску управу у седишту о лицу које 

је његов порески пуномоћник. 

Ако нерезидент остварује приходе који се опорезују по одбитку, за које порески 

обвезник није дужан да поднесе пореску пријаву, неће постојати обавеза одређивања 

пуномоћника. 
 

Члан 30а 

Банка ће дозволити исплату зарада, односно накнада зарада, само уз 

истовремено плаћање обавеза по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање, обрачунатих у складу са законом, на одговарајући уплатни рачун јавних 

прихода. 

              Ако на рачуну исплатиоца нема довољно средстава за истовремену исплату 

зарада, односно накнада зарада, уз плаћање припадајућих пореза и доприноса из става 

1. овог члана, банка ће дозволити исплату сразмерног дела зараде, односно накнаде 

зараде, уз плаћање припадајућих пореза и доприноса. 

 Обавеза из ст. 1. и 2. овог члана не односи се на банку преко које се не врши 

реализација налога за исплату зарада, односно накнада зарада. 
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  БАНКА ПРЕКО КОЈЕ СЕ ВРШИ РЕАЛИЗАЦИЈА НАЛОГА ЗА ИСПЛАТУ 

ЗАРАДА, ОДНОСНО НАКНАДА ЗАРАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И УГОВОРЕНУ 

НАКНАДУ ЗА ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ, У ЦЕЛИНИ ИЛИ 

ДЕЛИМИЧНО, КАО И РЕАЛИЗАЦИЈА НАЛОГА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И 

ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ НА ТЕ ИСПЛАТЕ, ДО 

ИСТЕКА ДАНА У КОМЕ ЈЕ РЕАЛИЗОВАЛА ТЕ НАЛОГЕ, ДОСТАВЉА ПОРЕСКОЈ 

УПРАВИ, У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ, ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ 

ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ ПО ТИМ ОСНОВАМА. 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉАЈУ СЕ У ОБЛИКУ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ ЕВИДЕНЦИЈА, КОЈЕ САДРЖЕ: ПОСЛОВНО ИМЕ БАНКЕ КОЈА 

ЈЕ РЕАЛИЗОВАЛА НАЛОГЕ; ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЛОГА; ПОСЛОВНО ИМЕ, 

ОДНОСНО НАЗИВ ИСПЛАТИОЦА; ИЗНОС ЗАРАДА, ОДНОСНО НАКНАДА 

ЗАРАДА, ОДНОСНО УГОВОРЕНИХ НАКНАДА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ 

ПОСЛОВЕ, КОЈЕ СУ У ТОКУ ТОГ ДАНА ИСПЛАЋЕНЕ ПО НАЛОГУ СВАКОГ 

ИСПЛАТИОЦА; ИЗНОС ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ КОЈИ СУ У ТОКУ ТОГ ДАНА ПЛАЋЕНИ НА ЗАРАДЕ, НА 

НАКНАДЕ ЗАРАДА, КАО И НА НАКНАДЕ ЗА ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ 

ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ СВАКОГ ИСПЛАТИОЦА; УПЛАТНЕ РАЧУНЕ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА НА КОЈЕ СУ ТЕ УПЛАТЕ ИЗВРШЕНЕ, КАО И ДРУГЕ ПОДАТКЕ 

НЕПОСРЕДНО ПОВЕЗАНЕ СА ИЗВРШЕНИМ НАЛОЗИМА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА, 

НАКНАДА ЗАРАДА И УГОВОРЕНИХ НАКНАДА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ И 

ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ.  

АКО БАНКА У ТОКУ ЈЕДНОГ ДАНА РЕАЛИЗУЈЕ НАЛОГ, ОДНОСНО 

НАЛОГЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ САМО ПО НЕКОМ ОД ОСНОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, БАНКА ПОСТУПА НА НАЧИН ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

НАЧИН И ПОСТУПАК ДОСТАВЉАЊА, КАО И БЛИЖУ САДРЖИНУ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ СТ. 1-3. ОВОГ ЧЛАНА, НА ПРЕДЛОГ 

ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 

 

Члан 31. 

Секундарна пореска обавеза настаје када је неко лице одговорно за доспелу 

пореску обавезу другог пореског обвезника или за доспелу секундарну пореску обавезу 

другог пореског обвезника. 

Секундарна пореска обавеза односи се на: 

1) законске заступнике који су свесно или без дужне пажње пропустили да 

испуне своју обавезу да реализују плаћање пореза за пореског обвезника, иако је овај 

био у могућности да то уради - за износ неплаћеног пореза; 

2) лица која доприносе или помажу у избегавању плаћања пореза другог лица - 

за порески дуг тог другог лица чије је плаћање избегнуто; 

3) лица одговорна за обрачунавање и плаћање пореза по одбитку – за износ тог 

пореза по одбитку који није плаћен; 

4) физичко лице које је одговорно лице у правном лицу, које обрачунава и плаћа 

порез по одбитку и пропусти да уплати порез по одбитку - за износ тог пореза по 

одбитку који није плаћен; 

5) лице које је примило новчана средства, ствари или права из имовине пореског 

обвезника (у даљем тексту: имовина) путем трансакције без накнаде или уз накнаду 

која је нижа од цене која би се могла постићи на тржишту, у периоду од три године пре 

доспелости пореске обавезе која није плаћена за пореског обвезника - за износ 
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неплаћеног пореза, а највише до вредности примљене имовине, умањене за износ који 

је то лице за њу платило. 

Одредба из става 2. тачка 5) овог члана примењује се у случају када је лице 

примило имовину од пореског обвезника - правног лица само ако посредно или 

непосредно учешће тог лица у капиталу пореског обвезника износи или је износило 

најмање 10%. 

Уколико друкчије није прописано, секундарна пореска обавеза обухвата И 

камату и трошкове принудне наплате. 

 

Члан 36. 

Порески акти у писменом облику достављају се на начин уређен овим законом. 

Порески акти сматрају се достављеним када се уруче пореском обвезнику, 

његовом законском заступнику, пореском пуномоћнику или заступнику по службеној 

дужности. 

Ако је порески обвезник физичко лице, односно предузетник, порески акти 

сматрају се достављеним и када се уруче пунолетном члану домаћинства, у смислу 

закона којим се уређује порез на доходак грађана, или лицу запосленом код 

предузетника. 

Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када лица из ст. 2. и 3. 

овог члана одбију да приме или потпишу пореске акте, ако лице које је вршило 

достављање о томе сачини службену белешку. 

Ако достављање на начин из ст. 2-4. овог члана није могло бити извршено, 

сматраће се извршеним када се порески акти пошаљу препорученом пошиљком преко 

поште или електронским путем преко e-maila, на адресу пореског обвезника унету у 

пријаву за регистрацију или у последњу пореску пријаву. 

Достава извршена на начин из става 5. овог члана сматра се извршеном истеком 

трећег дана од дана предаје пореског акта пошти, односно даном наведеним у e-mail 

повратници код слања пореског акта електронским путем. 

ПОРЕСКИ АКТИ У ПИСМЕНОМ ОБЛИКУ ДОСТАВЉАЈУ СЕ НА НАЧИН 

УРЕЂЕН ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ  ПРАВНОМ 

ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ ВРШИ СЕ НА АДРЕСУ ЊЕГОВОГ СЕДИШТА, 

УПИСАНОГ У РЕГИСТРУ АГЕНЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, 

КАО И У ДРУГИМ ЈАВНИМ РЕГИСТРИМА, ОДНОСНО НА ПОСЕБНУ АДРЕСУ ЗА 

ПРИЈЕМ ПОШТЕ КОЈА ЈЕ РЕГИСТРОВАНА КОД АГЕНЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА 

ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ.  

ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ ФИЗИЧКОМ 

ЛИЦУ ВРШИ СЕ НА АДРЕСУ ЊЕГОВОГ ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО 

БОРАВИШТА, УПИСАНУ КОД ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ВОЂЕЊЕ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЛИЧНИМ КАРТАМА.  

АКО ДОСТАВЉАЊЕ НИЈЕ БИЛО МОГУЋЕ ИЗВРШИТИ ПО ОДРЕДБАМА 

СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА ПОРЕСКОМ 

ОБВЕЗНИКУ ВРШИ СЕ НА АДРЕСУ  НАВЕДЕНУ У ПОСЛЕДЊОЈ ПОДНЕТОЈ 

ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ. 

ПОРЕСКИ АКТИ СМАТРАЈУ СЕ ДОСТАВЉЕНИМ ПОРЕСКОМ 

ОБВЕЗНИКУ КАДА СЕ УРУЧЕ ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ, ЊЕГОВОМ 

ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ, ЊЕГОВОМ ПУНОМОЋНИКУ, ЊЕГОВОМ 

ПОРЕСКОМ ПУНОМОЋНИКУ ИЛИ ЊЕГОВОМ ЗАСТУПНИКУ ПО СЛУЖБЕНОЈ 

ДУЖНОСТИ. 
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АКО ЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПРЕДУЗЕТНИК, ПОРЕСКИ АКТИ 

СМАТРАЈУ СЕ ДОСТАВЉЕНИМ И КАДА СЕ УРУЧЕ ПУНОЛЕТНОМ ЧЛАНУ 

ЊЕГОВОГ ДОМАЋИНСТВА, У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ 

НА ДОХОДАК ГРАЂАНА, ОДНОСНО ЛИЦУ ЗАПОСЛЕНОМ КОД 

ПРЕДУЗЕТНИКА. 

АКО ЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ПОРЕСКИ АКТИ 

СМАТРАЈУ СЕ ДОСТАВЉЕНИМ И КАДА СЕ УРУЧЕ ПУНОЛЕТНОМ ЧЛАНУ 

ЊЕГОВОГ ДОМАЋИНСТВА, У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ 

НА ДОХОДАК ГРАЂАНА. 

ДОСТАВЉАЊЕ СЕ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА УРЕДНИМ И 

КАДА ЛИЦА ИЗ СТ. 5-7. ОВОГ ЧЛАНА ОДБИЈУ ДА ПРИМЕ ПОРЕСКИ АКТ ИЛИ 

ОДБИЈУ ДА ПОТПИШУ ПРИЈЕМ ПОРЕСКОГ АКТА, АКО ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ 

ДОСТАВЉАЊЕ О ТОМЕ САЧИНИ СЛУЖБЕНУ БЕЛЕШКУ. 

АКО СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА ВРШИ ПРЕКО ПОШТЕ, 

ПОРЕСКИ АКТ СМАТРА СЕ ДОСТАВЉЕНИМ ПО ИСТЕКУ РОКА ОД ПЕТ ДАНА 

ОД ДАНА НАВЕДЕНОГ У ОБАВЕШТЕЊУ ПОШТЕ КОЈИМ ЈЕ ПОРЕСКИ 

ОБВЕЗНИК ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ПОЗВАНО ДА ДОЂЕ У 

ПОШТУ РАДИ ПРИЈЕМА ПОРЕСКОГ АКТА, А ИСТО СЕ ТОМ ПОЗИВУ ПОШТЕ 

НИЈЕ ОДАЗВАЛО. 

АКО ДОСТАВЉАЊЕ НИЈЕ БИЛО МОГУЋЕ ИЗВРШИТИ ПО ОДРЕДБАМА 

СТ. 2-9. ОВОГ ЧЛАНА У РОКУ ОД 15 РАДНИХ ДАНА ОД ДАНА УПУЋИВАЊА 

ПОРЕСКОГ АКТА НА ДОСТАВЉАЊЕ, ДОСТАВЉАЊЕ СЕ ВРШИ ИСТИЦАЊЕМ 

ПОРЕСКОГ АКТА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКИ АКТ СМАТРА СЕ 

ДОСТАВЉЕНИМ ПО ИСТЕКУ ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ИСТИЦАЊА ПОРЕСКОГ 

АКТА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА.  

ОДРЕДБЕ СТ. 2-11. ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И НА 

ДОСТАВЉАЊЕ ДРУГИМ УЧЕСНИЦИМА У ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ. 

 

 

Члан 38. 

Пореска пријава представља извештај пореског обвезника Пореској управи о 

оствареним приходима, извршеним расходима, добити, имовини, промету добара и 

услуга и другим трансакцијама од значаја за утврђивање пореза. 

Пореска пријава подноси се на обрасцу, који прописује министар, уз који се 

прилажу одговарајући докази. 

Порески обвезник је дужан да лично потпише пореску пријаву, осим ако је 

друкчије уређено пореским прописом. 

Када је порески обвезник дужан да лично потпише пореску пријаву, потпис од 

стране пореског пуномоћника, законског заступника или заступника по службеној 

дужности, прихвата се само ако је порески обвезник спречен да лично потпише 

пореску пријаву из разлога телесне или душевне болести или дужег одсуства. 

Ако разлози из става 4. овог члана престану, Пореска управа може захтевати да 

порески обвезник лично потпише пореску пријаву. 

Ако је пореску пријаву, односно неки њен део припремио порески саветник, и 

он је обавезан да потпише пореску пријаву, уз уношење свог ПИБ-а. 

Пореска пријава се подноси у року прописаном пореским законом Пореској 

управи у месту у којем је поднета пријава за регистрацију, осим ако је пореским 

законом друкчије уређено. 
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Изузетно од става 7. овог члана, велики порески обвезници подносе пореску 

пријаву организационој јединици Пореске управе из члана 28. став 5. овог закона, за 

све врсте пореза за које та организациона јединица извршава послове из надлежности 

Пореске управе.  

Пореска пријава подноси се непосредно или путем поште, а може се послати и 

електронским путем, на начин који пропише министар. 

Изузетно од става 9. овог члана, од 1. марта 2008. године велики порески 

обвезници су дужни да пореску пријаву, осим измењене пореске пријаве, подносе 

искључиво електронским путем. 

ОД 1. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ - ПРАВНА ЛИЦА КОЈА 

НИСУ СВРСТАНА У ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ И ПРЕДУЗЕТНИЦИ, 

ДУЖНИ СУ ДА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, ОСИМ ИЗМЕЊЕНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, 

ПОДНОСЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ. 

 

Члан 48.  

Пореска управа одлучује о потреби вештачења. 

Ако не постоји опасност од одлагања, Пореска управа ће обавестити странке у 

пореском поступку о лицу које ће именовати за вештака. 

Вештаци се именују из реда пореских саветника а, по потреби, из реда судских 

вештака одговарајуће струке. 

За вештака у одређеном пореском поступку не може бити именовано лице које 

је, у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, односно законом 

којим се уређује порез на добит предузећа ПРАВНИХ ЛИЦА, повезано са пореским 

обвезником. 

Странке у пореском поступку могу тражити изузеће вештака ако постоји 

оправдана сумња у његову непристрасност или ако би због његовог вештачења могло 

доћи до повреде пословне тајне или штете за пословну делатност странке. 

Образложен захтев за изузеће вештака подноси се Пореској управи у року од 

три дана од дана пријема обавештења о именовању вештака. 

О изузећу одлучује руководилац организационе јединице Пореске управе која је 

именовала вештака. 

О вештачењу се саставља налаз у писменом облику. 

Вештак може бити позван да усмено образложи свој налаз. 

Налаз вештака прилаже се спису. 

Члан 60. 

Пореска управа одлучује која ће мерила из чл. 58. и 59.  ЧЛ. 58, 58А и 59. овог 

закона користити за процену пореске основице. 

Министар  ближе уређује начин и поступак процене пореске основице. 

 

Члан 65. 

Порез утврђен на начин из члана 54. став 2. овог закона доспева за плаћање у 

року прописаном законом.  

ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА НОВЧАНЕ КАЗНЕ ДОСПЕВА У РОКУ ОД 15 ДАНА 

ОД ДАНА ПРАВОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ. 

Право на повраћај више или погрешно наплаћеног пореза и споредних пореских 

давања, на пореску рефакцију, односно на рефундацију пореза, као и на намирење 

доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза, доспева истеком рока 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+dr--3--avnoj+upravi%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0028
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0054
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из члана 75. ст. 4. и 5. СТ. 4-6. овог закона, ако пореским законом није друкчије 

уређено. 

Члан 70. 

Порески обвезник одређује приликом уплате врсту доспелих пореза које плаћа. 

Распоред уплаћеног износа врши се по следећем редоследу: 

1) износ главне пореске обавезе; 

2) камата;  

3) трошкови наплате.; 

4) КАЗНА. 

Ако порески обвезник дугује плаћање више врста пореза, а уплаћени износ није 

довољан за плаћање укупног пореског дуга, поједине врсте пореза наплаћују се по 

редоследу њиховог доспевања. 

Код пореза из става 3. овог члана који доспевају истовремено, наплата се врши 

сразмерно учешћу појединог пореза у укупно доспелом пореском дугу. 

Ако је износ уплате по основу пореза већи од дугованог износа, износ преплате 

може да се користи за намирење обавеза по истом основу које касније доспевају.  

У случају из става 5. овог члана, намирују се доспеле обавезе по другом основу 

или се врши повраћај на захтев обвезника. 

 

Члан 73. 

Пореска управа може, на писмени и образложени захтев пореског обвезника, у 

целости или делимично, одложити плаћање пореског дуга, под условом да плаћање 

пореског дуга на дан доспелости: 

1) за пореског обвезника представља, ОДНОСНО ПРЕДСТАВЉАЋЕ 

непримерено велико оптерећење; 

2) наноси, ОДНОСНО НАНЕЋЕ битну економску штету пореском обвезнику. 

Услове из става 1. овог члана ближе уређује Влада. 

О одлагању плаћања пореског дуга, по испуњењу услова из ст. 1. и 2. овог 

члана, одлучује: 

1) министар или лице које он овласти - на основу писменог предлога 

руководиоца организационе јединице Пореске управе према главном месту пословања, 

односно месту пребивалишта пореског обвезника - осим за изворне јавне приходе 

јединица локалне самоуправе; 

2) градоначелник, односно председник општине, односно лице које он овласти, 

јединице локалне самоуправе којој припадају изворни јавни приходи чија наплата се 

одлаже у складу са овим законом. 

Одлуком из става 3. овог члана може се одобрити једнократно одлагање или 

плаћање пореског дуга на рате, али најдуже до 12 месеци 24 МЕСЕЦА. 

Одлука из става 3. овог члана мора да садржи образложене разлоге због којих се 

одлагање одобрава. 

Одлагање плаћања пореског дуга из ст. 1. до 3. овог члана врши се 

потписивањем споразума између Пореске управе и пореског обвезника, односно 

решењем Пореске управе. 

Изузетно, ако подносилац захтева за одлагање плаћања пореског дуга, који не 

испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, као средство обезбеђења наплате понуди 

неопозиву банкарску гаранцију или меницу авалирану од стране пословне банке, на 

износ који не може бити мањи од висине пореског дуга чије се плаћање одлаже, лице 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0075


41 

 

из става 3. овог члана може одлучити да се пореском обвезнику одобри одлагање 

плаћања пореског дуга на начин из става 4. овог члана. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА И ПРЕ ДОСПЕЛОСТИ ПОРЕЗА.  

 

Члан 74. 

У поступку одлучивања о одлагању плаћања пореског дуга из члана 73. став 3. 

овог закона, од пореског обвезника се захтева давање средстава обезбеђења наплате, 

која не могу бити мања од висине пореског дуга чије се плаћање одлаже. 

Средства обезбеђења наплате из става 1. овог члана су: 

1) хипотека на непокретности пореског обвезника; 

2) залога на покретним стварима пореског обвезника; 

3) неопозива банкарска гаранција; 

4) јемство другог лица које је власник имовине чија вредност не може бити 

мања од 150% висине пореског дуга чија се наплата обезбеђује; 

5) трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на 

којима се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити; 

6) меница авалирана од стране пословне банке. 

У поступку одлучивања о одлагању плаћања пореског дуга из члана 73. став 3. 

овог закона, Пореска управа одлучује из којих од предложених средстава обезбеђења 

ће се најефикасније наплатити порески дуг. 

Ако порески обвезник не може да пружи обезбеђење за целокупан износ 

пореског дуга, дужан је да, у поступку из члана 73. став 3. овог закона, пружи 

обезбеђење до износа који његова финансијска ситуација допушта. 

У случају из става 4. овог члана, порески обвезник ће пружити расположива 

средства обезбеђења и доказе о будућим приходима довољним да покрију наплату 

пореског дуга. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, од пореског обвезника не захтева се 

ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАЛА ВЛАДА АКТОМ ИЗ ЧЛАНА 73. 

СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, КАО НИ давање средстава обезбеђења наплате - ако порески 

дуг из члана 73. став 3. овог закона, по основу свих јавних прихода које наплаћује 

Пореска управа, на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања, износи, и то: 

1) за правно лице - до 500.000 динара; 

2) за предузетника - до 100.000 динара;  

3) за физичко лице - до 50.000 динара.  

Ако се порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно решења о 

одлагању плаћања пореског дуга, Пореска управа ће по службеној дужности 

поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг, 

водећи рачуна о ефикасности наплате, наплатити: 

1) из средстава обезбеђења; 

2) у поступку принудне наплате над пореским обвезником. 

Ако се доспели, а неплаћени порески дуг у случају из става 7. овог члана, 

наплаћује из средстава обезбеђења, Пореска управа не доноси решење о принудној 

наплати, већ само обавештава пореског обвезника да ће приступити принудној наплати 

доспелог, а неплаћеног дуга из датих средстава обезбеђења наплате у складу са 

законом. 

Ако се порески обвезник из става 6. овог члана не придржава рокова из решења 

о одлагању плаћања пореског дуга, Пореска управа ће по службеној дужности укинути 
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решење и доспели а неплаћени порески дуг наплатити у поступку принудне наплате 

над обвезником. 

Порески обвезник за кога је Пореска управа по службеној дужности поништила 

споразум, односно укинула решење из ст. 7. и 9. овог члана, нема право да поново 

поднесе захтев за одлагање плаћања тог пореског дуга. 
 

Члан 75. 

         На износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања 

обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи централне 

емисионе банке увећаној за десет процентних поена, применом комфорне методе 

обрачуна НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, УВЕЋАНОЈ ЗА ДЕСЕТ ПРОЦЕНТНИХ 

ПОЕНА, ПРИМЕНОМ ПРОСТОГ ИНТЕРЕСНОГ РАЧУНА ОД СТО. 

 На дуговани порез и споредна пореска давања камата се обрачунава почев од 

наредног дана од дана доспелости. 

Ако се у току контроле утврди разлика пореске обавезе, камата се обрачунава од 

дана када је пореску обавезу порески обвезник био дужан да плати. 

На износ више плаћеног пореза и споредних пореских давања камата се 

обрачунава по истеку рока од 30 дана од дана пријема захтева за повраћај. 

Ако је основ за повраћај поништено, измењено или укинуто решење или други 

акт о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза. 

АКО СЕ ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, У РОКУ 

ПРОПИСАНОМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, 

НЕ ИЗВРШИ ПОВРАЋАЈ ТОГ ПОРЕЗА, КАМАТА СЕ ОБРАЧУНАВА ОД 

НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА ТОГ РОКА. 

ОБВЕЗНИКУ КОЈИ ЈЕ ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ, ОДНОСНО ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ ПОРЕЗА, КАМАТА СЕ ОБРАЧУНАВА ПО ИСТЕКУ РОКА ОД 30 

ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА КОЈИМ МУ ЈЕ УТВРЂЕНО ПРАВО НА 

РЕФАКЦИЈУ, ОДНОСНО ЗА РЕФУНДАЦИЈУ. 
 

Члан 76. 

Ако је, у складу са одредбама чл. 73. и 74а ЧЛ. 73, 74А, 74Б, ОДНОСНО 

ЧЛАНА 147. СТАВ 2. овог закона, плаћање пореског дуга одложено, односно ако је 

наплата пореског дуга привремено одложена због обуставе извршења коначног 

пореског акта (у току управног спора и сл.), камата се обрачунава и за време док траје 

одлагање, односно обустава, по стопи из члана 75. став 1. овог закона.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ЈЕ ОБВЕЗНИК ПОДНЕО 

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА ПРЕ ЊЕГОВЕ 

ДОСПЕЛОСТИ ИЛИ ЈЕ САМ ПРИЈАВИО ДОСПЕЛУ ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ ЧИЈЕ 

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ЗАХТЕВА, КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЈЕДНАКА ГОДИШЊОЈ 

РЕФЕРЕНТНОЈ СТОПИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, ПРИМЕНОМ ПРОСТОГ 

ИНТЕРЕСНОГ РАЧУНА ОД СТО.  

 

Трошкови поступка принудне наплате пореза И ТРОШКОВИ  

ПРВОСТЕПЕНОГ ПОРЕСКОГ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА  

 

Члан 83. 

Пореска обавеза увећава се за посебну једнократну таксу на принудну наплату 

пореза у висини од 5% од износа доспелих, а неплаћених пореза, која се обрачунава и 

приписује главном дугу на дан почетка поступка принудне наплате. 

Трошкови принудне наплате падају на терет пореског обвезника. 
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Висину трошкова принудне наплате из става 2. овог закона прописује Влада, на 

предлог министра. 

Ако порески обвезник плати пореску обавезу по отпочињању поступка 

принудне наплате, не ослобађа се плаћања једнократне таксе и насталих трошкова 

принудне наплате из ст. 1. и 2. овог члана. 

Трошкови, у смислу става 2. овог члана, не укључују трошкове настале грешком 

Пореске управе. 

ТРОШКОВЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОРЕСКОГ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 

ОДРЕЂУЈЕ ПОРЕСКА УПРАВА У ВИСИНИ ОД 5% ОД ИЗНОСА ИЗРЕЧЕНЕ 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ, А НАЈМАЊЕ У ИЗНОСУ ОД 500 ДИНАРА. 

ТРОШКОВИ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОРЕСКОГ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 

ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ КАЖЊЕНО ЗА ПРЕКРШАЈ.  

 
Члан 114б 

Прекршајни поступак не може се покренути ако протекне пет година од дана 

када је прекршај учињен. 

На питања застарелости ПОКРЕТАЊА И ВОЂЕЊА ПРВОСТЕПЕНОГ 

ПОРЕСКОГ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА, ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ, 

ЗАСТАРЕЛОСТ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ И ДРУГА ПИТАЊА која нису уређена овим 

законом примењују се одредбе закона којим се уређује прекршајни поступак УРЕЂУЈУ 

ПРЕКРШАЈИ. 

 

Члан 115. 

Влада може, на предлог министра, а поводом иницијативе министра надлежног 

за послове економије и регионалног развоја, донети одлуку о делимичном или 

потпуном отпису пореза и споредних пореских давања, осим доприноса за обавезно 

социјално осигурање, пореског обвезника који се продаје у поступку приватизације, 

односно који је у поступку реструктуирања. 

Влада може, на предлог министра, а поводом иницијативе министра надлежног 

за послове економије и регионалног развоја – уз претходну сагласност јединице 

локалне самоуправе којој припадају изворни јавни приходи на које се примењује овај 

закон, донети одлуку о делимичном или потпуном отпису тих јавних прихода, 

пореском обвезнику који се продаје у поступку приватизације, односно који је у 

поступку реструктурирања. 

Влада може, на предлог министра, донети одлуку о делимичном или потпуном 

отпису пореза и споредних пореских давања, укључујући таксе, накнаде и друге јавне 

приходе, осим доприноса за обавезно социјално осигурање, пореског обвезника код 

којег је промењена власничка структура, по основу преузетих уговорних обавеза од 

стране Републике.  

Пореска управа решењем ће отписати дуг по основу пореза и споредних 

пореских давања када се стекну услови из члана 22. ст. 2. и 4. и  члана 23. став 2.  СТ. 2. 

И 3. овог закона, као и у другим случајевима прописаним законом.  

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОРЕСКОГ ПРЕКРШАЈНОГ 

ПОСТУПКА У ПОСТУПКУ НАПЛАТЕ 

 

ЧЛАН 115А 

КАД СЕ У ПОСТУПКУ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ 

ДАВАЊА УТВРДИ ДА ПОСТОЈИ ОСНОВАНА СУМЊА ДА ЈЕ УЧИЊЕН ПОРЕСКИ 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3DZakon+o+poreskom+postupku+i+poreskoj+administraciji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0022
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ПРЕКРШАЈ, ПОРЕСКИ СЛУЖБЕНИК ОВЛАШЋЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНЕ 

НАПЛАТЕ, ОДНОСНО ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ ДУЖАН ЈЕ ДА, БЕЗ ОДЛАГАЊА, 

ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОРЕСКОГ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА. 

 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ЛИЦУ КОЈЕ  

ОБАВЉА НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ  
 

ЧЛАН 129А 

ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 118, ЧЛАНА 123. СТАВ 2, ЧЛАНА 124. СТ. 1, 2, 4. И 

6. И ЧЛАНА 126. ОВОГ ЗАКОНА, ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА ЛИЦА КОЈЕ ОБАВЉА 

НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ ВРШИ СЕ БЕЗ 

ПЛАНА КОНТРОЛЕ И НАЛОГА ЗА КОНТРОЛУ.   

АКО СЕ У ПОСТУПКУ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ УТВРДИ ДА ЛИЦЕ ОБАВЉА 

НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ, ПОРЕСКА 

ОБАВЕЗА ТОМ ЛИЦУ УТВРЂУЈЕ СЕ РЕШЕЊЕМ, ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ 

ПРОЦЕНЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ ПАРИФИКАЦИЈОМ. 

ПОРЕСКА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ  

ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ  

ПРИМЕНОМ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ПО КОЈОЈ СЕ УТВРЂУЈЕ И ПЛАЋА ПОРЕЗ НА 

ДОХОДАК ГРАЂАНА НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ, БЕЗ ПРИЗНАВАЊА НОРМИРАНИХ 

ТРОШКОВА. 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 

ДОСТАВЉА СЕ ЛИЦУ КОЈЕ ОБАВЉА НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО 

НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ, СА НАЛОГОМ ДА У РОКУ ОД 45 ДАНА ОД 

ДАНА ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА, КОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ИЗВРШИ 

РЕГИСТРАЦИЈУ, ОДНОСНО ПРИЈАВУ ТЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПЛАТИ УТВРЂЕНУ 

ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ НА ПРОПИСАНЕ УПЛАТНЕ РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА И 

ОТКЛОНИ ДРУГЕ УТВРЂЕНЕ ПОВРЕДЕ ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 129Б 

АКО СЕ У ПОСТУПКУ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ УТВРДИ ДА ЛИЦЕ, КОЈЕ ЈЕ 

ОБАВЉАЈУЋИ НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ, 

СТАВЉАЛО РОБУ У ПРОМЕТ, ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР МОЖЕ РЕШЕЊЕМ 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ РОБУ КОЈУ ЈЕ ЗАТЕКАО У КОНТРОЛИ.  

 

ЧЛАН 129В 

АКО ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО 

НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ, У РОКУ ПРОПИСАНОМ ЧЛАНОМ 129А СТАВ 4. 

ОВОГ ЗАКОНА, ИЗВРШИ РЕГИСТРАЦИЈУ, ОДНОСНО ПРИЈАВУ ДЕЛАТНОСТИ, 

ПЛАТИ УТВРЂЕНУ ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ И ОТКЛОНИ ДРУГЕ УТВРЂЕНЕ 

НЕПРАВИЛНОСТИ, ОДУЗЕТА РОБА МУ СЕ ВРАЋА, ОСИМ РОБЕ ПОДЛОЖНЕ 

КВАРЕЊУ И РОБЕ ЧИЈЕ ЧУВАЊЕ ИЗИСКУЈЕ ВЕЛИКЕ ТРОШКОВЕ - СА КОЈОМ 

СЕ ПОСТУПА НА НАЧИН ИЗ ЧЛАНА 104. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА. 

АКО ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО 

НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ, НЕ ПОСТУПИ ПО НАЛОЗИМА ИЗ РЕШЕЊА 

ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ИЗ ЧЛАНА 129А СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, СА ОДУЗЕТОМ 

РОБОМ СЕ ПОСТУПА НА НАЧИН УРЕЂЕН  ЧЛАНОМ 134. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ГЛАВА ТРЕЋА А 

ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКОГ ОРГАНА У ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА 
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ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА И ИЗДАВАЊА ЦЕРТИФИКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА 

 

ЧЛАН 129Г 

ПОРЕСКА УПРАВА ИЗДАЈЕ И ОДУЗИМА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА И ИЗДАЈЕ ЦЕРТИФИКАТЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА (О ЧЕМУ ВОДИ ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР), СХОДНОМ 

ПРИМЕНОМ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ.  

 

КОНТРОЛА МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА 

 

ЧЛАН 129Д 

 ПОРЕСКА УПРАВА ВРШИ КОНТРОЛУ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА КОД 

БАНАКА И ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

КОНТРОЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ И 

УТВРЂИВАЊА ЗАКОНИТОСТИ И ПРАВИЛНОСТИ ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА СХОДНО ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕВИЗНО 

ПОСЛОВАЊЕ. 

У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ПОРЕСКА УПРАВА, 

У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ОБАВЉА: 

1) КАНЦЕЛАРИЈСКУ КОНТРОЛУ; 

2) ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ. 

НА ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА, МЕРЕ КОЈЕ СЕ 

ПРЕДУЗИМАЈУ У ТОКУ И ПОСЛЕ ОБАВЉЕНЕ КОНТРОЛЕ, КАО И НА 

ПОСТУПАК ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ 

ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНOСЕ НА ПОРЕСКУ КОНТРОЛУ.   

 

 

 

ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА 

 

ЧЛАН 129Ђ 

ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ЗАПОЧИЊЕ НАЛОГОМ 

ЗА ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ, КОЈИ СЕ УРУЧУЈЕ БАНЦИ, ОДНОСНО 

ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ, НЕПОСРЕДНО ПРЕД ПОЧЕТАК ТЕРЕНСКЕ 

КОНТРОЛЕ.  

У ТОКУ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ПОРЕСКИ 

ИНСПЕКТОР МОЖЕ, УЗ ПОТВРДУ, ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ ЕФЕКТИВНИ 

СТРАНИ НОВАЦ, ЧЕКОВЕ, ДИНАРЕ, ПРЕДМЕТЕ, ИСПРАВЕ И 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ, АКО ПОСТОЈИ ОСНОВАНА СУМЊА ДА СУ УПОТРЕБЉЕНИ 

ИЛИ БИЛИ НАМЕЊЕНИ ИЛИ НАСТАЛИ ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЛИ 

ПРЕКРШАЈА. 

ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ И ЧЕКОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ДУЖАН ЈЕ ДА ДЕПОНУЈЕ НА НАМЕНСКИ РАЧУН 

ПОРЕСКЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ВОДИ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЛИ У ДЕПО 

КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, А ДИНАРЕ - НА НАМЕНСКИ РАЧУН ПОРЕСКЕ 

УПРАВЕ КОЈИ СЕ ВОДИ КОД МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
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ФИНАНСИЈА, У РОКУ ОД ДВА РАДНА ДАНА ОД ДАНА ЊИХОВОГ 

ОДУЗИМАЊА. 

 

РЕШЕЊЕ О МЕРАМА 

 

ЧЛАН  129Е 

КАДА ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР У ВРШЕЊУ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ 

МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА УТВРДИ НЕЗАКОНИТОСТ, ОДНОСНО НЕПРАВИЛНОСТ 

КОЈА СЕ МОЖЕ ОТКЛОНИТИ, ПОРЕСКА УПРАВА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ 

НАЛАЖЕ БАНЦИ, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ ДА ОТКЛОНИ 

УТВРЂЕНУ НЕЗАКОНИТОСТ, ОДНОСНО НЕПРАВИЛНОСТ И ОДРЕЂУЈЕ МУ 

РОК ЗА НАЛОЖЕНО ПОСТУПАЊЕ. 

ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ 

ЖАЛБА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА. 

ЖАЛБА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

ЧЛАН 129Ж 

 БАНКА, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ, ДУЖНА ЈЕ ДА О ИЗВРШЕЊУ 

НАЛОГА ИЗ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 129Е ОВОГ ЗАКОНА ПИСМЕНО ОБАВЕСТИ 

ПОРЕСКУ УПРАВУ И ТО НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД 

ДАНА ИСТЕКА РОКА ОДРЕЂЕНОГ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНЕ 

НЕЗАКОНИТОСТИ, ОДНОСНО НЕПРАВИЛНОСТИ ИЗ ТОГ РЕШЕЊА. 

ПОРЕСКА УПРАВА ПРОВЕРАВА ИЗВРШЕЊЕ НАЛОГА ИЗ РЕШЕЊА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И, АКО ПРОВЕРОМ УТВРДИ ДА СУ ИЗВРШЕНИ СВИ 

НАЛОЗИ, ДОНОСИ ЗАКЉУЧАК О ОБУСТАВИ НАЛОГА ИЗ РЕШЕЊА. 

 КАДА ПОРЕСКА УПРАВА УТВРДИ ДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НИЈЕ 

ИЗВРШИО НАЛОГЕ ИЗ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 129Е ОВОГ ЗАКОНА, ДОНОСИ 

РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА ЗА КОНТРОЛИСАНО МЕЊАЧКО МЕСТО. 

 КАДА ПОРЕСКА УПРАВА УТВРДИ ДА БАНКА НИЈЕ ИЗВРШИЛА НАЛОГЕ 

ИЗ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 129Е ОВОГ ЗАКОНА, О ТОМЕ ОБАВЕШТАВА НАРОДНУ 

БАНКУ СРБИЈЕ КОЈА ПРЕДУЗИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ ИЗ СВОЈЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ. 

 

МЕРЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ У СЛУЧАЈУ ОНЕМОГУЋАВАЊА 

 ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ 

 

ЧЛАН 129З 

АКО ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ОНЕМОГУЋИ ВРШЕЊЕ ТЕРЕНСКЕ 

КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, ПОРЕСКА УПРАВА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О 

ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА 

КОНТРОЛИСАНОМ МЕЊАЧКОМ МЕСТУ У ПЕРИОДУ ДО 30 РАДНИХ ДАНА. 

НА РЕШЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ 

ПОДНЕТИ ЖАЛБА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА. 

ЖАЛБА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПОД ОНЕМОГУЋАВАЊЕМ ВРШЕЊА ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА, У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОДРАЗУМЕВА СЕ ДА БАНКА, 
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ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ОНЕМОГУЋИ ПОРЕСКОМ ИНСПЕКТОРУ 

УВИД У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЛИ ОНЕМОГУЋИ 

ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА, ПРОСТОРИЈА ИЛИ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО НЕ 

ДОЗВОЛИ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА, 

ЧЕКОВА И ГОТОВИНЕ У ДИНАРИМА. 

ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ОДМАХ, А НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ 

НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, ИСТО ИСТАКНЕ НА ВИДНО МЕСТО НА ТОМ МЕЊАЧКОМ МЕСТУ, 

САВ ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТОМ МЕЊАЧКОМ 

МЕСТУ ПРОДА БАНЦИ, ОДНОСНО БАНКАМА СА КОЈИМА ИМА ЗАКЉУЧЕН 

УГОВОР, А ДИНАРЕ ДОБИЈЕНЕ ПРОДАЈОМ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА И 

ГОТОВИНУ У ДИНАРИМА УПЛАТИ НА СВОЈ ТЕКУЋИ РАЧУН. 

ДОКАЗЕ О ИЗВРШЕЊУ РАДЊИ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ОВЛАШЋЕНИ 

МЕЊАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ 

ОДМАХ, А НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА. 

АКО БАНКА ОНЕМОГУЋИ ПОРЕСКОМ ИНСПЕКТОРУ ДА ВРШИ 

ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, У СМИСЛУ СТАВА 4. ОВОГ 

ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА О ТОМЕ ОБАВЕШТАВА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ 

КОЈА ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ. 

АКО БАНКА, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ОНЕМОГУЋИ ВРШЕЊЕ 

ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, ПОРЕСКА УПРАВА ПОДНОСИ И 

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО ОНЕМОГУЋАВАЊЕ ВРШЕЊА 

КОНТРОЛЕ, У СКЛАДУ СА КРИВИЧНИМ ЗАКОНИКОМ. 

 

ЧЛАН 129И 

АКО ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НЕ ДОСТАВИ ДОКАЗЕ ДА ЈЕ ПОСТУПИО У 

СКЛАДУ СА ОБАВЕЗАМА ИЗ ЧЛАНА 129З ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ АКО ПОРЕСКИ 

ИНСПЕКТОР ТО УТВРДИ У ПОСТУПКУ ТЕРЕНСКЕ ИЛИ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ 

КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, ПОРЕСКА УПРАВА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ 

КОЈИМ ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ НАЛАЖЕ ДА ОТКЛОНИ НЕПРАВИЛНОСТ, 

ОДНОСНО НЕЗАКОНИТОСТ ИЗ ЧЛАНА 129З СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА ОДМАХ, А 

НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА. 

ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА О ИЗВРШЕЊУ НАЛОГА ИЗ 

РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПИСМЕНО ОБАВЕСТИ ПОРЕСКУ УПРАВУ, 

НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА РОКА 

ОДРЕЂЕНОГ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНЕ НЕЗАКОНИТОСТИ, ОДНОСНО 

НЕПРАВИЛНОСТИ ИЗ ТОГ РЕШЕЊА. 

ПОРЕСКА УПРАВА ПРОВЕРАВА ИЗВРШЕЊЕ НАЛОГА ИЗ РЕШЕЊА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И АКО ПРОВЕРОМ УТВРДИ ДА НИСУ ИЗВРШЕНИ СВИ 

НАЛОЗИ ИЗ ТОГ РЕШЕЊА, ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА ЗА КОНТРОЛИСАНО МЕЊАЧКО 

МЕСТО. 

РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О ОДУЗИМАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ СТАВА 

3. ОВОГ ЧЛАНА, НАЛАЖЕ СЕ ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ ДА ОДМАХ, А 

НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА, 

САВ ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТОМ МЕЊАЧКОМ 

МЕСТУ ПРОДА БАНЦИ, ОДНОСНО БАНКАМА СА КОЈИМА ИМА ЗАКЉУЧЕН 
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УГОВОР, А ДИНАРЕ ДОБИЈЕНЕ ПРОДАЈОМ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА И 

ГОТОВИНУ У ДИНАРИМА УПЛАТИ НА СВОЈ ТЕКУЋИ РАЧУН.  

ДОКАЗЕ О ИЗВРШЕЊУ РАДЊИ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ОВЛАШЋЕНИ 

МЕЊАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ 

ОДМАХ, А НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

ЧЛАН 129Ј 

РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА ПОРЕСКА УПРАВА ДОСТАВЉА БАНЦИ, ОДНОСНО БАНКАМА СА 

КОЈИМА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР, У РОКУ ДО ТРИ 

РАДНА ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА. 

 

 ОБАВЕЗЕ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА У СЛУЧАЈЕВИМА ОДУЗИМАЊА 

ОВЛАШЋЕЊА 

 

ЧЛАН 129К 

КАДА ПОРЕСКА УПРАВА ДОНЕСЕ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ 

ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА ОВЛАШЋЕНОМ 

МЕЊАЧУ КОЈИ ИМА ВИШЕ МЕЊАЧКИХ МЕСТА, ЗА ЈЕДНО ИЛИ ВИШЕ 

МЕЊАЧКИХ МЕСТА, ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ОДМАХ, А 

НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА, 

САВ ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ И СВУ ГОТОВИНУ У ДИНАРИМА СА ТОГ 

МЕЊАЧКОГ МЕСТА ПРЕНЕСЕ НА МЕЊАЧКО МЕСТО КОЈЕ НАСТАВЉА СА 

РАДОМ. 

КАДА ПОРЕСКА УПРАВА ДОНЕСЕ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ 

ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА ОВЛАШЋЕНОМ 

МЕЊАЧУ КОЈИ ИМА ЈЕДНО МЕЊАЧКО МЕСТО - ЗА ТО МЕЊАЧКО МЕСТО, 

ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ КОЈИ ИМА ВИШЕ МЕЊАЧКИХ МЕСТА - 

ЗА СВА МЕЊАЧКА МЕСТА, ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ОДМАХ, А 

НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА, 

САВ ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ СА ТИХ МЕЊАЧКИХ МЕСТА ПРОДА 

БАНЦИ, ОДНОСНО БАНКАМА СА КОЈИМА ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР, А 

ДИНАРЕ ДОБИЈЕНЕ ПРОДАЈОМ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА И СВУ 

ГОТОВИНУ У ДИНАРИМА УПЛАТИ НА СВОЈ ТЕКУЋИ РАЧУН. 

ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, У ПИСМЕНОЈ 

ФОРМИ, ДОСТАВИ ДОКАЗЕ ДА ЈЕ ИЗВРШИО ОБАВЕЗЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА 

ОДМАХ, А НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

ПОСТУПАК ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА НА ЗАХТЕВ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА  

 

ЧЛАН 129Л 

ПОРЕСКА УПРАВА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА КАДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ПОДНЕСЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА ЈЕДНОМ ИЛИ 

ВИШЕ МЕЊАЧКИХ МЕСТА И ДОСТАВИ ДОКАЗЕ ДА ЈЕ САВ ЕФЕКТИВНИ 

СТРАНИ НОВАЦ ПРОДАО БАНЦИ, ОДНОСНО БАНКАМА СА КОЈИМА ИМА 
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ЗАКЉУЧЕН УГОВОР, А ДИНАРЕ ДОБИЈЕНЕ ПРОДАЈОМ ЕФЕКТИВНОГ 

СТРАНОГ НОВЦА И СВУ ГОТОВИНУ У ДИНАРИМА УПЛАТИО НА СВОЈ 

ТЕКУЋИ РАЧУН. 

РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК 

ПРИЛАЖЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ УЗ 

РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА. 

РЕШЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И 

ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

 

ГЛАВА ТРЕЋА Б 

ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ 

 

ЧЛАН 129Љ 

ПОРЕСКА УПРАВА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ  ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ 

ИГАРА НА СРЕЋУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ИГРЕ НА 

СРЕЋУ, АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ПРОПИСАНО. 

 

НАДЛЕЖНОСТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ВРШЕЊУ КОНТРОЛЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА 

СРЕЋУ 

 

ЧЛАН 129М 

ПОРЕСКА УПРАВА ВРШИ КОНТРОЛУ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ 

ПРИКУПЉАЊЕМ, ОБРАДОМ И АНАЛИЗОМ ПОДАТАКА, ИНФОРМАЦИЈА И 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈИ СЕ ТОЈ УПРАВИ ДОСТАВЉАЈУ ОД СТРАНЕ 

ПРИРЕЂИВАЧА ИГАРА НА СРЕЋУ, КАО И ДРУГИХ ПОДАТАКА У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ИГРЕ НА СРЕЋУ. 

  ПОРЕСКА УПРАВА ВРШИ КОНТРОЛУ И НА ОСНОВУ ПОДАТАКА 

ДОБИЈЕНИХ ОД ДРУГИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ИМАЛАЦА ЈАВНИХ 

ОВЛАШЋЕЊА. 

 
ПОЈАМ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ 

 

ЧЛАН 129Н 

КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА ПРЕДСТАВЉА РАДЊЕ КОЈИМА ПОРЕСКА 

УПРАВА ПРОВЕРАВА ПОТПУНОСТ И УСКЛАЂЕНОСТ СА ЗАКОНОМ ПОДАТАКА 

КОЈЕ ЈОЈ ДОСТАВЉА ПРИРЕЂИВАЧ ИГАРА НА СРЕЋУ, УПОРЕЂИВАЊЕМ СА 

ПОДАЦИМА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ ВОДИ, ОДНОСНО КОЈИМА 

РАСПОЛАЖЕ ПОРЕСКА УПРАВА. 

КАНЦЕЛАРИЈСКУ КОНТРОЛУ ВРШИ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР, У 

ПРОСТОРИЈАМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

 

ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У КАНЦЕЛАРИЈСКОЈ КОНТРОЛИ  

ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ 

 

ЧЛАН 129Њ 

У ПОСТУПКУ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРАВА СЕ И ОБРАЂУЈЕ 

МАТЕМАТИЧКА ТАЧНОСТ, ФОРМАЛНА ИСПРАВНОСТ И ПОТПУНОСТ 
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ДНЕВНИХ, МЕСЕЧНИХ И ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА О ПРОМЕТУ, КОЈЕ 

ПРИРЕЂИВАЧ ДОСТАВЉА У ПИСАНОЈ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ, КАО И 

ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА КОЈЕ ПРИРЕЂИВАЧ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ДОСТАВЉА 

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ. 

АКО СЕ У ПОСТУПКУ ОБРАДЕ ДНЕВНИХ, МЕСЕЧНИХ И ГОДИШЊИХ 

ИЗВЕШТАЈА О ПРОМЕТУ УТВРДИ ДА ПОСТОЈИ МАТЕМАТИЧКА ГРЕШКА, 

ПОРЕСКА УПРАВА ЋЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРИРЕЂИВАЧУ НАЛАЖЕ ДА 

ГРЕШКУ ОТКЛОНИ. 

АКО СЕ У ПОСТУПКУ ОБРАДЕ ДНЕВНИХ, МЕСЕЧНИХ, ГОДИШЊИХ И 

ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА О ПРОМЕТУ УТВРДИ ДА СУ ФОРМАЛНО НЕИСПРАВНИ, 

ПОГРЕШНО ПОПУЊЕНИ ИЛИ НЕПОТПУНИ, ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЋЕ ДОНЕТИ 

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ ЋЕ НАЛОЖИТИ ПРИРЕЂИВАЧУ ДА, У РОКУ ОД ТРИ ДАНА, 

ОТКЛОНИ ГРЕШКЕ, ОДНОСНО ДОПУНИ ИЗВЕШТАЈ. 

АКО ПРИРЕЂИВАЧ НЕ ПОСТУПИ ПО ЗАКЉУЧКУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ 

ЧЛАНА, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ИЗВЕШТАЈИ НИСУ ПОДНЕТИ  ПОРЕСКОЈ УПРАВИ. 

 

УЧЕШЋЕ ПРИРЕЂИВАЧА У ПОСТУПКУ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ 

ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ 

 

ЧЛАН 129О 

ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, НА ПОЗИВ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, НЕПОСРЕДНО 

ИЛИ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА, УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ 

КОНТРОЛЕ И ДА ПРУЖИ ТРАЖЕНА ОБЈАШЊЕЊА И ДОКУМЕНТАЦИЈУ У РОКУ 

КОЈИ ОДРЕДИ ПОРЕСКА УПРАВА. 

 

ПРОМЕНА НАКНАДЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА 

И  ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ 

 

ЧЛАН 129П 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ДУЖАН ДА САЧИНИ ЗАПИСНИК О УТВРЂЕНОМ 

ЧИЊЕНИЧНОМ СТАЊУ У ПОСТУПКУ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ. 

ПРИРЕЂИВАЧ ИМА ПРАВО ДА, У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА 

ДОСТАВЉАЊА ЗАПИСНИКА О КАНЦЕЛАРИЈСКОЈ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕ 

ПРИМЕДБЕ НА ТАЈ ЗАПИСНИК. 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИМЕДБЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 

ЧЛАНА РАЗМОТРИ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА И САЧИНИ 

ДОПУНУ ЗАПИСНИКА. 

АКО СЕ У ПОСТУПКУ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ УТВРДЕ 

НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОГЛЕДУ ПОДАТАКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ НАКНАДЕ, ПОРЕСКА УПРАВА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОТКЛАЊАЊУ 

НЕПРАВИЛНОСТИ. 

 

НАДЛЕЖНОСТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ВРШЕЊУ НАДЗОРА ТЕРЕНСКОМ 

КОНТРОЛОМ 

 

ЧЛАН 129Р 

ПОРЕСКА УПРАВА ВРШИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОДРЕДАБА ОВОГ 

ЗАКОНА ПУТЕМ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ КОД ПРИРЕЂИВАЧА. 
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ПРИРЕЂИВАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ПОРЕСКОМ ИНСПЕКТОРУ ОМОГУЋЕ 

ОБАВЉАЊЕ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ НАД ЦЕЛОКУПНИМ МАТЕРИЈАЛНО-

ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ. 

ПРИРЕЂИВАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ПОРЕСКОМ ИНСПЕКТОРУ ОМОГУЋЕ 

ПРЕГЛЕД ПРОСТОРИЈА, ПОСЛОВНИХ КЊИГА, ИЗВЕШТАЈА, ЕВИДЕНЦИЈА, 

СОФТВЕРА И ДРУГИХ ДОКУМЕНТА ИЛИ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 

МОЖЕ УТВРДИТИ ПОСЛОВАЊЕ ПРИРЕЂИВАЧА. 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР МОЖЕ ПРИСУСТВОВАТИ ОТВАРАЊУ, 

ОБРАЧУНАВАЊУ И ЗАТВАРАЊУ СТОЛОВА И АУТОМАТА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ У 

ИГРАЧНИЦАМА, ОДНОСНО У ПРОСТОРИЈАМА СА АУТОМАТИМА, КАО И 

ДНЕВНОМ ОБРАЧУНУ БЛАГАЈНЕ. 

АКО У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКИ 

ИНСПЕКТОР УТВРДИ ДА СЕ ИГРА НА СРЕЋУ ПРИРЕЂУЈЕ СУПРОТНО 

ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, БЕЗ ОДЛАГАЊА ДОНЕЋЕ РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЋЕ 

НАЛОЖИТИ ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ, ОДНОСНО 

НЕЗАКОНИТОСТИ. 

АКО ПРИРЕЂИВАЧ У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ НЕ ПОСТУПИ У СКЛАДУ СА 

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, ИЗВРШИЋЕ СЕ ПЕЧАЋЕЊЕ ИГРАЧНИЦЕ, 

КЛАДИОНИЦЕ, КАО И ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ СТОЛОВА И АУТОМАТА И 

ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ, А НАЈДУЖЕ 30 ДАНА, 

НАКОН ЧЕГА ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ЊИХОВО ТРАЈНО ОДУЗИМАЊЕ И УНИШТЕЊЕ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО. 

ТРОШКОВЕ ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА У ЦЕЛОСТИ 

СНОСИ ПРИРЕЂИВАЧ. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОРЕСКОГ ПРЕКРШАЈНОГ 

ПОСТУПКА У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ 

 

ЧЛАН 134А 

КАД СЕ У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ УТВРДИ ДА ПОСТОЈИ 

ОСНОВАНА СУМЊА ДА ЈЕ УЧИЊЕН ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈ, ПОРЕСКИ 

ИНСПЕКТОР У ПОСТУПКУ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ, ОДНОСНО ТЕРЕНСКЕ 

КОНТРОЛЕ ДУЖАН ЈЕ ДА, БЕЗ ОДЛАГАЊА, ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ 

ПОРЕСКОГ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА. 

 

Члан 135.  

Откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца обавља Пореска 

полиција. 

Пореска кривична дела су кривична дела утврђена овим и другим законом, која 

као могућу последицу имају потпуно или делимично избегавање плаћања пореза, 

сачињавање или подношење фалсификованог документа од значаја за опорезивање, 

угрожавање наплате пореза и пореске контроле, недозвољен промет акцизних 

производа и друге незаконите радње које су у вези са избегавањем и помагањем у 

избегавању плаћања пореза. 

Ради откривања пореских кривичних дела и њихових извршилаца Пореска 

полиција у предкривичном поступку поступа као орган унутрашњих послова и 

овлашћена је да, у складу са законом, предузима све потражне радње, изузев 

ограничења кретања. 
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Пореска полиција, у складу са одредбама закона којим се уређује кривични 

поступак, може позивати и саслушавати осумњиченог укључујући и његово принудно 

довођење, пре покретања кривичног поступка извршити претресање стана, пословних 

или других просторија, превозних средстава и лица када постоје основи сумње да је 

извршено пореско кривично дело и извршити принудно одузимање предмета који могу 

послужити као доказ у кривичном поступку за пореска кривична дела. Претресање 

стана и других просторија може се вршити само на основу одлуке суда и уз присуство 

два сведока. 

Овлашћења из ст. 3. и 4. овог члана Пореска полиција предузима самостално, а 

уколико се приликом спровођења тих овлашћења основано очекује отпор, на захтев 

Пореске полиције, Министарство унутрашњих послова пружиће помоћ ради 

омогућавања спровођења извршења тих овлашћења. Са Министарством унутрашњих 

послова Пореска полиција остварује и друге облике сарадње. 

Облик и начин остваривања сарадње из става 5. овог члана споразумно ће 

својим актом ближе уредити министар НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ финансија и 

министар унутрашњих послова НАДЛЕЖАН ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ. 

 

                                                        Члан 160. 

Пореска управа: 

1) врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води јединствен 

регистар пореских обвезника; 

1А) ВОДИ РЕГИСТРЕ У ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА И ДРУГИХ 

ПОСЛОВА КОЈИ СУ, СХОДНО ЗАКОНУ О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР.  62/06 И 31/11) У НАДЛЕЖНОСТИ ДЕВИЗНОГ 

ИНСПЕКТОРАТА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕВИЗНО 

ПОСЛОВАЊЕ, КАО И У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ИГРЕ НА СРЕЋУ; 

2) врши утврђивање пореза у складу са законом; 

3) врши пореску контролу у складу са законом; 

4) врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; 

5) открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим 

предузима законом прописане мере; 

5А) ПОКРЕЋЕ И ВОДИ ПРВОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈНИ 

ПОСТУПАК И ИЗРИЧЕ КАЗНЕ ЗА ПОРЕСКЕ ПРЕКРШАЈЕ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ 

КАДА ЈЕ, ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРЕКРШАЈИ, ПРВОСТЕПЕНИ 

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК У  ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕКРШАЈНОГ 

СУДА;  

6) подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје ЗА 

КОЈЕ ЈЕ, ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРЕКРШАЈИ, ПРВОСТЕПЕНИ 

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК У ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕКРШАЈНОГ 

СУДА;  

6а) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 53/10)  

7) одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку 

од стране организационих јединица Пореске управе; 

7а) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 101/11); 

7Б) ОДЛУЧУЈЕ ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА УЛОЖЕНИМ ПРОТИВ 

ПОРЕСКИХ УПРАВНИХ АКАТА КОЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ ДОНЕСЕ 

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗВОРНЕ 

ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ИЗ ЧЛАНА 2А СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА; 
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8) стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког 

опорезивања; 

9) развија и одржава јединствени порески информациони систем; 

10) води пореско рачуноводство;  

11) планира и спроводи обуку запослених; 

11а) врши надзор над применом закона и других прописа од стране њених 

организационих јединица и по извршеном надзору предузима мере у складу са законом 

којим је уређен општи управни поступак; 

11б) врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и 

намештеника у вези са радом и у случајевима када се утврди противправно поступање 

или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности; 

11в) обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске управе у 

складу са законом и међународним стандардима интерне ревизије у јавном сектору;  

12) пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа 

за порезе које утврђује, контролише и наплаћује, у складу са кодексом понашања 

запослених у Пореској управи; 

13) обезбеђује јавност у раду; 

13А) ИЗДАЈЕ И ОДУЗИМА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА; 

13Б) ОРГАНИЗУЈЕ ОБУКУ И ИЗДАЈЕ ЦЕРТИФИКАТЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА; 

13В)  ВРШИ КОНТРОЛУ  МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ; 

13Г) ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ, СХОДНО ЗАКОНУ О 

ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР.  62/06 И 31/11), У 

НАДЛЕЖНОСТИ ДЕВИЗНОГ ИНСПЕКТОРАТА; 

13Д) ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА 

СРЕЋУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА;  

14) обавља друге послове у складу са законом;  

15) обавља и друге послове на основу закључених уговора уз накнаду, у складу 

са законом. 

 

Надлежност за решавање по жалбама 

ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ПОРЕСКОМ  

И ПОРЕСКОПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ  

 

Члан 165. 

По жалбама изјављеним против првостепених решења донетих у пореском 

поступку решава министар или лице које он овласти. 

ПОРЕСКА УПРАВА ВОДИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК 

СХОДНОМ ПРИМЕНОМ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРЕКРШАЈИ, АКО ОВИМ 

ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ПРОПИСАНО. 

 

ЧЛАН 167А 

ДИРЕКТОР ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ИМА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА, КОЈИ ЗА 

СВОЈ РАД ОДГОВАРА ДИРЕКТОРУ. 

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ПОМАЖЕ ДИРЕКТОРУ У ОКВИРУ ОВЛАШЋЕЊА 

КОЈА МУ ОН ОДРЕДИ  И ЗАМЕЊУЈЕ  ГА АКО ЈЕ ОДСУТАН ИЛИ СПРЕЧЕН. 
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ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ПОСТАВЉА ВЛАДА, НА ПЕРИОД ОД ПЕТ 

ГОДИНА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА. 

 

ЧЛАН 168А 

 ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА КОНСТИТУИСАНИМ НА ОСНОВУ 

АКТА ИЗ ЧЛАНА 168. ОВОГ ЗАКОНА РУКОВОДЕ ЗАПОСЛЕНИ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: РУКОВОДИОЦИ), КОЈИ СЕ БИРАЈУ НА НАЧИН И ПО ПОСТУПКУ 

УРЕЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

МЕСТА. 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ РУКОВОДИЛАЦА КОЈЕ НЕ ПОСТАВЉА ВЛАДА 

ДОНОСИ ДИРЕКТОР ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, УЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНУ 

САГЛАСНОСТ МИНИСТРА. 

РУКОВОДИОЦИ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА БИРАЈУ СЕ НА ПЕРИОД ОД 

ПЕТ ГОДИНА, УЗ МОГУЋНОСТ ПОНОВНОГ ИЗБОРА. 

МИНИСТАР МОЖЕ БЛИЖЕ УРЕДИТИ ОРГАНИЗАЦИЈУ, ПОСТУПАК И 

НАЧИН ИСПИТНОГ ПОСТУПКА, ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА РАДНА МЕСТА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, У ДЕЛУ УСЛОВА И САДРЖАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 

ОЦЕНУ СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СУ 

НЕОПХОДНЕ ЗА РУКОВОДИОЦЕ. 

 

Признања и награде 

Члан 169т  

За изузетна достигнућа у обављању послова Пореске управе, ванредни 

допринос унапређењу рада службе, јачању угледа Пореске управе, креативан рад, 

иновације или други вид стваралаштва, који је у знатној мери допринео резултатима 

рада службе, пореском службенику могу се доделити признања и новчане награде. 

Признања и новчане награде додељују се на дан Пореске управе. 

Врсте, поступак доделе признања и висину новчаних награда прописује 

министар, на предлог директора Пореске управе. 

Признања, новчане награде и друга примања из члана 169с, исплаћују се из 

средстава Пореске управе утврђених чланом 170. став 2. овог закона. 

 

Члан 170. 

Средства за рад Пореске управе обезбеђују се у буџету Републике. 

За стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених, 

пројектовање и изградњу информационог система, набавку опреме за рад, изградњу и 

куповину пословног простора и стимулативно награђивање запослених, као и за 

финансирање свих осталих апропријација утврђених буџетом Републике за текућу 

годину, Пореској управи припада: 

1) 5% од наплаћених споредних пореских давања, осим трошкова поступка 

принудне наплате пореза; 

2) 10% од наплаћених опорезованих непријављених прихода; 

3) посебна једнократна такса на принудну наплату пореза из члана 83. став 1. 

овог закона;  

4) целокупни износ трошкова поступка принудне наплате пореза и споредних 

пореских давања за рефундацију ових трошкова који у пореском поступку претходно 

падају на терет средстава Пореске управе; 

5) уговорена накнада за извршене послове из члана 160. тачка 15) овог закона.  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0170
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+poreskom%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0083
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+poreskom%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0160
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Распоред средстава из става 2. овог члана врши се финансијским планом 

Пореске управе. 

ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ, ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, 

КАО И ЗА СТИМУЛАТИВНО НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ МОГУ СЕ, НА 

ПРЕДЛОГ МИНИСТРА, ОБЕЗБЕДИТИ ДОДАТНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ. 

МИНИСТАР ВРШИ РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

  

Члан 179. 

Новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

1) не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију (члан 

25. тачка 1), члан 27. и члан 28. став 7);  

2) на захтев Пореске управе не достави, или не достави у одређеном року, 

пословне књиге и евиденције које са њим повезана нерезидентна лица воде у 

иностранству или Аутономној покрајини Косово и Метохија, односно оверене преписе 

или оверене преводе тих књига и евиденција (члан 37. ст. 3-5);  

2а) на захтев Пореске управе не обезбеде извод података из својих електронски 

вођених пословних књига и евиденција, приступ и увид у податке у својим 

електронско вођеним пословним књигама и евиденцијама, приступ и увид у 

софтверску и хардверску опрему, као и базу података који се користе у оквиру система 

за електронско вођење пословних књига и евиденција (члан 37а став 1);  

2б) пореску пријаву не подносе електронским путем (члан 38. став 10);  

2В) ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ НЕ ПОДНЕСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ (ЧЛАН 

38. СТАВ 11);  

3) не поднесе у прописаним случајевима, односно у прописаним роковима, 

збирну пореску пријаву, појединачну пореску пријаву и информативну пореску 

пријаву, или у њој наведе нетачне податке (чл. 41. и 42.);  

4) на захтев Пореске управе не достави, или не достави на означено место на 

увид и проверу пословне књиге и евиденције, пословну документацију и друге исправе 

(члан 25. тачка 3) и члан 44);  

5) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту, односно 

да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50);  

6) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места на којем се 

спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако одбије да ствари које 

поседује учини доступним за потребе спровођења принудне наплате (члан 89. став 7. и 

члан 90. став 3);  

6А) ако не поступи по налогу из решења из члана 96а став 2. овог закона, 

односно ако у прописаном року не обавести надлежни порески орган о променама које 

могу утицати на извршење решења из члана 96а став 2. овог закона (члан 96а ст. 3. и 4);  

7) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника која се код 

њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо предаје ствари 

(члан 103. став 1);  

8) онемогућава пореском инспектору, односно пореском извршитељу да уђе на 

земљиште и у просторије у којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан ради 

подвргавања контроли, односно спровођења принудне наплате (члан 25. тачка 7) и 

члан 125. став 5);  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0027
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0028
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0037
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0037-01
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0038
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0038
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0038
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0041
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0042
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0044
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0049
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0050
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0089
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0090
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0103
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0125
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9) код њега запослено лице омета овлашћеног службеника Пореске управе - 

пореског инспектора да привремено запечати пословни или складишни простор у 

поступку теренске контроле, да обави принудну наплату или другу законом утврђену 

дужност (члан 126. став 2);  

10) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе 

документацију, или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве које су од 

утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање (члан 25. тачка 3), 

члан 121. став 1. и члан 127. став 1);  

11) пореском инспектору у поступку теренске контроле не омогући увид у 

стање робе, односно у пословне књиге, евиденције и другу документацију или исправе, 

или ако то у његово име не учини од њега одређено или код њега запослено лице или 

друго лице (члан 127. ст. 2, 3. и 7);  

12) код њега запослено лице онемогућава пореског инспектора у спровођењу 

мере одузимања робе или одузимања документације у току пореске контроле (члан 

130);  

13) отуђи ствари за које је порески инспектор изрекао меру привремене забране 

отуђења (члан 132. став 3. тачка 5);  

14) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске 

полиције (члан 135. став 3).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

50.000 до 300.000 динара. 

Новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако:  

1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о лицу које 

је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са пореским обавезама 

(члан 14. став 2);  

2) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о отварању 

или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у 

иностранству (члан 25. тачка 8);  

3) за податке које обрађује средствима за аутоматску обраду података не 

обезбеди, на захтев Пореске управе, извод података на медију који Пореска управа 

назначи, или ако Пореској управи не омогући потпуни увид у рачуноводствени систем 

кроз документацију, а када је неопходно и кроз приступ хардверу и софтверу (члан 37. 

став 6);  

4) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, или не 

пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја 

за опорезивање (члан 45. и члан 47. став 2);  

5) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног потраживања 

пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује пореском обвезнику 

(члан 97. став 2);  

6) Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке о 

хартијама од вредности пореског обвезника које код себе чува, са проценом њихове 

вредности, или ако у прописаном року не прода те хартије од вредности или их не 

прода под најбољим условима на тржишту, или ако остварена средства по одбитку 

прописане провизије и трошкова не уплати на рачун Пореске управе (члан 98. ст. 3-5);  

7) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не сачува 

у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби (члан 102. став 4);  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0126
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0121
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0127
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0127
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0130
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0130
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0132
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0135
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0014
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0037
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0045
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0047
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0097
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0098
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0102
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8) не изврши или не изврши у прописаном року решење о принудној наплати на 

заради и другим сталним новчаним примањима пореског обвезника, односно ако не 

изврши решење о наплати пореског дуга обвезника из сопствених средстава у складу 

са законом (члан 189. ст. 8. и 9).  

За прекршај из става 4. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000 до 15.000 динара.  

За прекршај из става 4. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

25.000 до 150.000 динара. 

Новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако:  

1) Пореској управи не пријави све касније измене података у пријави за 

регистрацију, односно упис у регистар или ако пријави нетачне измене података (члан 

25. тачка 1);  

2) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на 

прописаном месту не унесе свој ПИБ (члан 26. став 12.);  

3) у пореску пријаву не унесе ПИБ пореског саветника, или је поднесе 

непотписану од тог лица, ако је то лице припремило пријаву или њен део (члан 38. став 

6);  

4) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку канцеларијске 

контроле или да пружи тражена објашњења (члан 25. тачка 9) и члан 121. став 1);  

5) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских инспектора у 

поступку теренске контроле (члан 125. ст. 2. и 3);  

6) не буде присутан током теренске контроле, или одбије да учествује у 

поступку теренске контроле, у складу са овим законом (члан 25. тачка 9) и члан 127).  

За прекршај из става 7. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000 до 7.000 динара.  

За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

12.500 до 75.000 динара. 

Банка која не обустави извршење налога за исплату зарада, односно накнада 

зарада, поднетог без налога за истовремено плаћање припадајућих пореза и доприноса 

за обавезно социјално осигурање, казниће се за прекршај новчаном казном у износу 

који одговара висини неплаћених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, 

увећаном за 50% (члан 30а). 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ OД 100.000 ДО 600.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ БАНКА, КОЈА ДО ИСТЕКА ДАНА У КОМЕ ЈЕ РЕАЛИЗОВАЛА 

НАЛОГЕ ЗА ИСПЛАТУ ИЗ ЧЛАНА 30А ОВОГ ЗАКОНА, НЕ ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ 

УПРАВИ ПРОПИСАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ У 

ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ  (ЧЛАН 30А). 

Новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај банка, 

која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење  наплате је установљена 

привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна пореског 

обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна организација, 

на основу пореског решења не пренесе са рачуна пореског обвезника, до висине 

расположивих средстава на том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних прихода 

(члан 66. став 6.).  

 

Члан 181.  

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно 

лице у: 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0189
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0038
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0121
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0125
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0127
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1) суду, органу локалне самоуправе, адвокатској комори, професионалном 

удружењу, као и у другом органу или организацији надлежним за упис у одговарајући 

регистар, ако Пореској управи не достави, или не достави у предвиђеном року 

прописано обавештење, односно податке (члан 29. став 2. и члан 184.);  

2) управном, односно судском органу који води евиденције или доноси одлуке о 

месту пребивалишта, рођењу или смрти физичког лица, односно проглашењу несталог 

лица за умрло, ако Пореску управу не обавести, или не обавести у прописаном року о 

подацима од значаја за утврђивање пореза (члан 29. став 3);  

2а) банци, ако не обустави извршење налога пореског обвезника за пренос 

средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења о одузимању ПИБ-а (члан 

26. став 14);  

2б) банци, ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески обвезник 

има према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника 

у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу пребијања 

(компензација) и по другом основу у складу са законом (члан 87а);  

2в) организацији за принудну наплату, ако не обрачуна камату на начин 

прописан овим законом, од дана доношења решења до дана преноса целокупног износа 

пореза и споредних пореских давања и ако износ обрачунате камате не пренесе на 

одговарајуће рачуне јавних прихода (члан 95. став 2);  

3) банци, ако правном лицу, предузетнику или физичком лицу отвори рачун без 

поднетог доказа о извршеној регистрацији (члан 30. став 1);  

3А) банци, ако не обустави извршење налога за исплату зарада, односно накнада 

зарада, поднетог без налога за истовремено плаћање припадајућих пореза и доприноса 

за обавезно социјално осигурање (члан 30а); 

3А) БАНЦИ, КОЈЕ ДО ИСТЕКА ДАНА У КОМЕ ЈЕ БАНКА РЕАЛИЗОВАЛА 

НАЛОГЕ ЗА ИСПЛАТУ ИЗ ЧЛАНА 30А ОВОГ ЗАКОНА, НЕ ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ 

УПРАВИ ПРОПИСАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ У 

ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ (ЧЛАН 30А); 

4) Пореској управи, односно код банке, ако не изврши, односно не изврши у 

прописаном року, или уз припадајућу камату повраћај више или погрешно плаћеног 

пореза и споредних пореских давања, односно пореску рефакцију, односно 

рефундацију пореза, односно прекњижавање(члан 65. став 2 СТАВ 3.);  

4А) банци која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење  наплате је 

установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна 

пореског обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна 

организација, на основу пореског решења, не пренесе са рачуна пореског обвезника, до 

висине расположивих средстава на том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних 

прихода (члан 66. став 6.); 

5) брисана;  

6) органу надлежном за вођење заложног регистра покретних ствари, регистра 

непокретности, односно регистра блокираних рачуна, ако не упише заложно право 

пореског повериоца у прописаном року (члан 87. став 5. и члан 188. ст. 1. и 4);  

7) органу надлежном за вођење регистра непокретности, ако не достави, или не 

достави у прописаном року, Пореској управи тражени извод из јавних књига о 

непокретностима које су својина пореског обвезника и извештај да ли је уписана 

хипотека другог повериоца (члан 90. став 2);  

8) банци, ако принудну наплату из новчаних средстава пореског обвезника не 

врши у складу са законом, или ако не изврши решење о наплати пореског дуга 

обвезника наплатом из средстава те банке у складу са законом (члан 95. ст. 2. и 3);  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0029
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0184
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0029
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0087-01
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0095
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0030
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0065
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0087
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0188
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0090
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0095
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9) банци или другом правном лицу, код којег се чувају хартије од вредности 

пореског обвезника, ако Пореској управи не достави или не достави у прописаном року 

податке о тим хартијама од вредности са проценом њихове вредности, односно ако у 

прописаном року не прода те хартије од вредности или их не прода под најбољим 

условима на тржишту, или ако остварена средства по одбитку прописане провизије и 

трошкова не уплати на рачун Пореске управе (члан 98. ст. 3-5);  

10) банци, ако не поступи по решењу Пореске управе о забрани располагања 

средствима на рачуну пореског обвезника (члан 132. став 3. тачка 1);  

11) државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и 

локалне самоуправе, ако Пореској управи не достави чињенице које је дознало 

обављајући послове из свог делокруга, а које указују на могућност да пореска обавеза 

није испуњена (члан 158);  

11а) јединици локалне самоуправе, ако Пореској управи не достави податке о 

порезима и споредним пореским давањима које наплаћује јединица локалне 

самоуправе, а који су од значаја за обављање послова из надлежности Пореске управе 

(члан 159);  

12) банци, ако не обустави, или не обустави у проописаном року све трансакције 

преко рачуна правног лица, предузетника или физичког лица који нису доставили 

доказ о извршеној регистрацији (члан 185. став 2);  

13) банци, ако не поступи по решењу о принудној наплати из новчаних 

потраживања пореског обвезника и не изврши пренос средстава са рачуна његовог 

дужника на прописани уплатни рачун јавних прихода, односно ако не изврши решење 

о принудној наплати дугованог износа непосредно из средстава те банке у складу са 

законом (члан 189) ;  

14) органу надлежном за евиденцију непокретности и покретних ствари у 

државној својини ако у прописаном року не преузме у државину непокретности и 

покретне ствари пренете у својину Републике (члан 104. став 19. и члан 110. став 11).  
 

 

 

 

 

ПРЕКРШАЈИ У ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА 
 

ЧЛАН 181А  

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ  ПРАВНО ЛИЦЕ АКО: 

9) О ИЗВРШЕЊУ НАЛОГА ИЗ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 129Е ОВОГ 

ЗАКОНА ПИСМЕНО НЕ ОБАВЕСТИ ПОРЕСКУ УПРАВУ У ПРОПИСАНОМ РОКУ 

(ЧЛАН 129Ж СТАВ 1.); 

10) У ПРОПИСАНОМ РОКУ РЕШЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ 

ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА МЕЊАЧКОМ МЕСТУ НЕ ИСТАКНЕ НА 

ВИДНО МЕСТО НА ТОМ МЕЊАЧКОМ МЕСТУ, ОДНОСНО АКО САВ 

ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТОМ МЕЊАЧКОМ МЕСТУ 

НЕ ПРОДА БАНЦИ, ОДНОСНО БАНКАМА СА КОЈИМА ИМА ЗАКЉУЧЕН 

УГОВОР, А ДИНАРЕ ДОБИЈЕНЕ ПРОДАЈОМ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА И 

ГОТОВИНУ У ДИНАРИМА НЕ УПЛАТИ НА СВОЈ ТЕКУЋИ РАЧУН (ЧЛАН 129З 

СТАВ  5.); 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0098
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0132
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0158
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0159
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0185
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0189
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0104
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0110
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0029


60 

 

11) У ПРОПИСАНОМ РОКУ НЕ ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У 

ПИСМЕНОЈ ФОРМИ ДОКАЗЕ О ИЗВРШЕЊУ РАДЊИ ИЗ ЧЛАНА 129З СТАВ 5. 

ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 129З СТАВ 6.);  

12) У ПРОПИСАНОМ РОКУ ПИСМЕНО НЕ ОБАВЕСТИ ПОРЕСКУ 

УПРАВУ О ИЗВРШЕЊУ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 129И СТАВ 1, ОДНОСНО ЧЛАНА  

129И СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 129И СТ. 2. И 5.); 

13) У ПРОПИСАНОМ РОКУ ИЗ ЧЛАНА 129И СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА 

САВ ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТОМ МЕЊАЧКОМ 

МЕСТУ НЕ ПРОДА БАНЦИ, ОДНОСНО БАНКАМА СА КОЈИМА ИМА ЗАКЉУЧЕН 

УГОВОР, А ДИНАРЕ ДОБИЈЕНЕ ПРОДАЈОМ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА И 

ГОТОВИНУ У ДИНАРИМА НЕ УПЛАТИ НА СВОЈ ТЕКУЋИ РАЧУН (ЧЛАН 129И 

СТАВ 4.);  

14) АКО ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ КОМЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ 

УПРАВЕ ОДУЗЕТО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА 

НЕКИМ ОД ВИШЕ МЕЊАЧКИХ МЕСТА, У ПРОПИСАНОМ РОКУ САВ 

ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ И СВУ ГОТОВИНУ У ДИНАРИМА СА ТОГ 

МЕЊАЧКОГ МЕСТА НЕ ПРЕНЕСЕ НА МЕЊАЧКО МЕСТО КОЈЕ НАСТАВЉА СА 

РАДОМ (ЧЛАН 129К СТАВ 1.); 

15) АКО ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ КОЈИ ИМА ЈЕДНО МЕЊАЧКО МЕСТО  

КОМЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОДУЗЕТО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА ТОМ МЕСТУ, ОДНОСНО АКО 

ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ КОЈИ ИМА ВИШЕ МЕЊАЧКИХ МЕСТА КОМЕ ЈЕ 

РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОДУЗЕТО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА СВИМ МЕЊАЧКИМ МЕСТИМА, У ПРОПИСАНОМ 

РОКУ САВ ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ СА ТИХ МЕЊАЧКИХ МЕСТА НЕ 

ПРОДА БАНЦИ, ОДНОСНО БАНКАМА СА КОЈИМА ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР, А 

ДИНАРЕ ДОБИЈЕНЕ ПРОДАЈОМ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА И СВУ 

ГОТОВИНУ У ДИНАРИМА НЕ УПЛАТИ НА СВОЈ ТЕКУЋИ РАЧУН (ЧЛАН 129К 

СТАВ 2.); 

16) У ПРОПИСАНОМ РОКУ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ 

НЕ ДОСТАВИ ДОКАЗЕ ДА ЈЕ ИЗВРШИО ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 129К СТ. 1. И 2. 

ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 129К СТАВ 3.). 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК - 

ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 500.000 ДИНАРА. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ – ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 

5.000 ДО 150.000 ДИНАРА. 

 

ПРЕКРШАЈИ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ 

 

ЧЛАН 181Б  

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ ДРЖАВНА ЛУТРИЈА СРБИЈЕ, ОДНОСНО ПРАВНО ЛИЦЕ, КОЈЕ: 

3) СЕ НЕ ОДАЗОВЕ НА ПОЗИВ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, НЕПОСРЕДНО 

ИЛИ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА, ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ 

КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО НЕ ПРУЖИ ПОТРЕБНА ОБЈАШЊЕЊА 

И ДОКУМЕНТАЦИЈУ У РОКУ КОЈИ ОДРЕДИ ПОРЕСКА УПРАВА (ЧЛАН 129О); 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0029
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4) НЕ ОМОГУЋИ ПОРЕСКОМ ИНСПЕКТОРУ ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ НАД ЦЕЛОКУПНИМ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИМ 

ПОСЛОВАЊЕМ, ОДНОСНО НЕ ОМОГУЋИ ПРЕГЛЕД ПРОСТОРИЈА, 

ПОСЛОВНИХ КЊИГА, ИЗВЕШТАЈА, ЕВИДЕНЦИЈА, СОФТВЕРА И ДРУГИХ 

ДОКУМЕНАТА ИЛИ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ 

ПОСЛОВАЊЕ ПРИРЕЂИВАЧА (ЧЛАН 129Р СТ. 2. И 3.).  

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ У ДРЖАВНОЈ ЛУТРИЈИ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У 

ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 5.000 ДО 150.000 ДИНАРА. 

 
Члан 182б 

Против лица које учини радњу, односно пропуст, у вези са порезом чије 

утврђивање обавља сам порески обвезник (самоопорезивање), који се сматрају 

пореским прекршајем из члана 177, члана 179. став 1. тач. 2б) и 3) и став 3. у вези са 

ставом 1. тачка 3) тог члана, као и члана 180. тач. 5) и 6) овог закона, неће се подносити 

захтев за покретање прекршајног поступка, ОДНОСНО ПОКРЕТАТИ И ВОДИТИ 

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК, нити ће му се изрећи казна за прекршај ако то лице, пре 

предузимања било које радње пореског органа у вези учињене радње или пропуста, 

односно пре отпочињања пореске контроле или подношења захтева за покретање 

прекршајног поступка, самоиницијативно пријави учињену радњу, односно пропуст и 

истовремено плати дуговани износ пореза увећан за обрачунату камату из члана 75. ст. 

1. и 2. овог закона.  

Против лица које учини радњу, односно пропуст из става 1. овог члана, у вези са 

порезом који се утврђује решењем, неће се подносити захтев за покретање прекршајног 

поступка, ОДНОСНО ПОКРЕТАТИ И ВОДИТИ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК, нити ће 

му се изрећи казна за прекршај ако то лице, пре предузимања било које радње пореског 

органа у вези са учињеном радњом или пропустом, односно пре отпочињања пореске 

контроле или подношења захтева за покретање прекршајног поступка, 

самоиницијативно пријави учињену радњу, односно пропуст, као и утврђени износ 

пореза плати у прописаном року. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

ЧЛАН 36.  

ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ 

УРЕДБА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 7/12) И УРЕДБА О БЛИЖИМ 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА 

РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 112/06, 39/10 

И 15/12). 

ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 11, ЧЛ.  119-123. И ЧЛ. 125-129. ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ  88/11).  

ПОДЗАКОНСКА АКТА КОЈА СУ ДОНЕТА НА ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ 

ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР.  62/06 И 

31/11) КОЈА УРЕЂУЈУ УСЛОВЕ И НАЧИН ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0029
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0177
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0179
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0180
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052514.html%26path%3D02052514.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0075
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УСКЛАДИЋЕ СЕ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД 

ДАНА ЊЕГОВОГ СТУПАЊА НА СНАГУ.  

ДО ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА 

ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПРОПИСИ ДОНЕТИ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ 

ПОСЛОВАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР.  62/06 И 31/11) АКО НИСУ У 

СУПРОТНОСТИ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ЧЛАН 37.  

ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПОРЕСКА УПРАВА 

ПРЕУЗЕЋЕ ОД ДЕВИЗНОГ ИНСПЕКТОРАТА НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОСЛОВЕ 

ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА, ИЗДАВАЊА ЦЕРТИФИКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА  

И  КОНТРОЛУ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, КАО И ЗА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ, 

СХОДНО ЗАКОНУ О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР.  

62/06 И 31/11), У НАДЛЕЖНОСТИ ДЕВИЗНОГ ИНСПЕКТОРАТА. 

ПОСТУПКЕ КОЈЕ ЈЕ ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ ЗАПОЧЕО У ВРШЕЊУ 

НАДЛЕЖНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, А КОЈИ НЕ БУДУ ОКОНЧАНИ ДО 

ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ОКОНЧАЋЕ ПОРЕСКА УПРАВА У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

РЕЗИДЕНТИ - ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИМА ЈЕ РЕШЕЊЕ О 

ИЗДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА ИЗДАТО ДО 

ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, НАСТАВЉАЈУ ДА РАДЕ НА 

ОСНОВУ ТОГ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ЧЛАН 38. 

ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПОРЕСКА УПРАВА 

ПРЕУЗЕЋЕ ОД УПРАВЕ ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У 

ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ. 

ПОСТУПКЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ КОЈЕ ЈЕ ЗАПОЧЕЛА УПРАВА 

ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ, А КОЈИ НЕ БУДУ ОКОНЧАНИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА 

СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ОКОНЧАЋЕ ПОРЕСКА УПРАВА У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ. 

ПРИРЕЂИВАЧИ ИГАРА НА СРЕЋУ КОЈИМА ЈЕ ДО ДАНА СТУПАЊА НА 

СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ОД СТРАНЕ УПРАВЕ ЗА ИГРЕ 

НА СРЕЋУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ИГРАМА НА СРЕЋУ („СЛУЖБЕНИ 

ГЛАСНИК РС”, БРОЈ  88/11), НАСТАВЉАЈУ СА ПРИРЕЂИВАЊЕМ ТИХ ИГАРА 

ДО ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ОДОБРЕЊА.   

ЛИЦА КОЈА, ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ИГРЕ НА 

СРЕЋУ, ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДОСТАВЉАЊА АКАТА О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГАРА НА 

СРЕЋУ, УВЕРЕЊА, ИЗВЕШТАЈА, ОБАВЕШТЕЊА И ДР. УПРАВИ ЗА ИГРЕ НА 

СРЕЋУ, ДУЖНА СУ ДА ТЕ АКТЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У 

СЛУЧАЈЕВИМА, НА НАЧИН И У РОКОВИМА, УРЕЂЕНИМ ПРОПИСИМА 

КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ИГРЕ НА СРЕЋУ. 

 

ЧЛАН 39. 

ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПОРЕСКА УПРАВА 

ПРЕУЗЕЋЕ ЗАПОСЛЕНЕ И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА ДЕВИЗНОГ ИНСПЕКТОРАТА И 

УПРАВЕ ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ, КАО И ЊИХОВ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, 
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ПРЕДМЕТЕ, ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ, АРХИВУ, ОПРЕМУ И СРЕДСТВА ЗА 

РАД. 

 

ЧЛАН 40. 

 ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 13. И 14. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. 

ЈАНУАРА 2013.  ГОДИНЕ. 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 17. И 18. ОВОГ ЗАКОНА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 

ВИСИНУ КАМАТНЕ СТОПЕ НА ИЗНОС МАЊЕ ИЛИ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА 

И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА И МЕТОД ЊЕНОГ ОБРАЧУНА, 

ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2013.  ГОДИНЕ. 

ОДРЕДБА ЧЛАНА 17. ОВОГ ЗАКОНА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ДАН 

ОД КАДА СЕ ОБРАЧУНАВА КАМАТА ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 

ВРЕДНОСТ КОМЕ СЕ ВРШИ ПОВРАЋАЈ ТОГ ПОРЕЗА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ЗА 

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПОДНЕТЕ ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2013.  ГОДИНЕ. 

ОДРЕДБА ЧЛАНА 17. ОВОГ ЗАКОНА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ДАН 

ОД КАДА СЕ ОБРАЧУНАВА КАМАТА ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ КОЈИ ЈЕ 

ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ, ОДНОСНО ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПОРЕЗА, 

ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ НА РЕШЕЊА КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА 

РЕФАКЦИЈУ, ОДНОСНО НА РЕФУНДАЦИЈУ КОЈА БУДУ ДОНЕТА ОД 1. 

ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ. 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 23. ОВОГ ЗАКОНА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ЛИЦУ КОЈЕ ОБАВЉА НЕРЕГИСТРОВАНУ, 

ОДНОСНО НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 

2013.  ГОДИНЕ. 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 26. ОВОГ ЗАКОНА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 

ПОКРЕТАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА КОЈИ 

НИЈЕ У ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА И ИЗРИЦАЊЕ 

КАЗНИ - ЗА ПОРЕСКЕ ПРЕКРШАЈЕ, ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ 

ПОСЛОВАЊА И ДРУГИХ ПОСЛОВА КОЈИ СУ, СХОДНО ЗАКОНУ О ДЕВИЗНОМ 

ПОСЛОВАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР.  62/06 И 31/11) У НАДЛЕЖНОСТИ 

ДЕВИЗНОГ ИНСПЕКТОРАТА, КАО И ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИГАРА НА 

СРЕЋУ И ЧЛ. 5, 19, 20, 22, 24, 27. И 35. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. 

ЈАНУАРА 2013.  ГОДИНЕ. 

ПРВОСТЕПЕНИ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК ЗА ПОРЕСКЕ ПРЕКРШАЈЕ, ЗА 

ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА И ДРУГИХ ПОСЛОВА 

КОЈИ СУ, СХОДНО ЗАКОНУ О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ („СЛУЖБЕНИ 

ГЛАСНИК РС“, БР. 62/06 И 31/11) У НАДЛЕЖНОСТИ ДЕВИЗНОГ 

ИНСПЕКТОРАТА, КАО И ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ, КОЈИ 

ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ НЕ БУДУ ПРАВОСНАЖНО ОКОНЧАНИ, 

ОКОНЧАЋЕ НАДЛЕЖНИ ПРЕКРШАЈНИ СУД. 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 10. И 32. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. 

ЈУЛА 2014.  ГОДИНЕ. 

 

ЧЛАН 41. 
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ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА ПО 

КОЈИМА НЕ БУДЕ ОДЛУЧЕНО ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДЛУЧИЋЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 

ЧЛАН 42. 

ПОСТУПАК ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА УЛОЖЕНИМ ПРОТИВ ПОРЕСКИХ 

УПРАВНИХ АКАТА, КОЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ ДОНЕСУ ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ИЗ ЧЛАНА 2А СТАВ 

1. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02-ИСПРАВКА, 23/03-ИСПРАВКА, 

70/03, 55/04, 61/05, 85/05-ДР. ЗАКОН, 62/06-ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09-ДР. 

ЗАКОН, 53/10, 101/11 И 2/12-ИСПРАВКА), ОКОНЧАЋЕ НАДЛЕЖНИ 

ДРУГОСТЕПЕНИ ОРГАНИ ТИХ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. 

 

ЧЛАН 43. 

ПОРЕСКА УПРАВА ДУЖНА ЈЕ ДА, У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА 

СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ЈАВНИМ КОНКУРСОМ ПОКРЕНЕ 

ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР РУКОВОДИЛАЦА ИЗ ЧЛАНА 29. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ЧЛАН 44. 

 ПРОПИС ИЗ ЧЛАНА 7. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД ШЕСТ 

МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ЧЛАН 45. 

 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

 


