
 

 

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

 

Члан 1. 

У Закону 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, 2/12-исправка и 

93/12), у члану 1. став 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова, 

контроле мењачких послова, као и контроле девизног пословања;”. 

 

Члан 2. 

 У члану 2а став 1. после речи: „пореских давања из става 1. овог члана,” додају 

се речи: „покретања, вођења и изрицања казни у првостепеном прекршајном поступку 

у вези са јавним приходима из става 1. овог члана,”. 

 Тачка 4а) брише се. 

 У тачки 6) речи: „5а), 6),” бришу се. 

 

Члан 3.  

 У члану 7. став 7. реч: „мора” замењује се речју „може”, а реч „свих” брише се. 

 

Члан 4. 

У члану 11. став 1. мења се и гласи: 

„Пореска управа у оквиру послова државне управе води првостепени и 

другостепени порески поступак, јединствени регистар пореских обвезника и пореско 

рачуноводство, процењује тржишну вредност непокретности искључиво у поступку 

утврђивања основице пореза који је прописан пореским законом чије је утврђивање, 

наплата и контрола у надлежности Пореске управе, открива пореска кривична дела и 

прекршаје и њихове извршиоце, покреће, води и изриче казне у првостепеном 

прекршајном поступку за јавне приходе које наплаћује Пореска управа, а који нису у 

искључивој надлежности прекршајног суда, покреће, води и изриче казне за прекршаје 

из области мењачког пословања и других послова сходно закону којим је уређено 

девизно пословање, као и за прекршаје из области игара на срећу (у даљем тексту: 

порески прекршајни поступак), подноси захтеве за покретање пореског прекршајног 

поступка који су у искључивој надлежности прекршајног суда и обавља друге послове 

одређене овим законом.” 

Додају се ст. 3. и 4, који гласе: 

„У циљу обезбеђења јединственог спровођења прописа из надлежности 

министарства надлежног за послове финансија, акти (објашњења, мишљења, 

инструкције, упутства и сл.) о примени тих прописа које даје министар надлежан за 

послове финансија, односно лице које он овласти, обавезујући су за поступање Пореске 

управе. 

Акти из става 3. овог члана објављују се на интернет странама министарства 

надлежног за послове финансија и Пореске управе.” 

 

Члан 5. 

У наслову изнад члана 15. реч: „ортачке” замењује се речју: „предузетничке”. 

У члану 15. став 1. реч: „ортачке” замењује се речју: „предузетничке”. 

Став 2. мења се и гласи: 
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„Ако предузетничка радња нема пословођу, односно ако није постављен 

привремени старалац на заоставштини, пореске обавезе из става 1. овог члана 

испуњава предузетник, односно наследници као солидарни порески дужници.”  

 

 

Члан 6. 

 У члану 23. став 2. запета и речи: „осим по основу доприноса за обавезно 

социјално осигурање,” бришу се. 

 Став 3. брише се. 

 

Члан 7. 

 У члану 29. додаје се нови став 4, који гласи: 

 „Обавештења из ст. 1. до 3. овог члана достављају се у електронском облику 

или омогућавањем директног приступа бази података.” 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Додаје се став 6, који гласи: 

„Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар 

лица која обављају одређену делатност не може брисати лице из прописаног регистра 

без доказа о престанку пореских обавеза који издаје надлежни порески орган.” 

 

Члан 8. 

Члан 30а мења се и гласи: 

 „Банка ће дозволити исплату зарада, односно накнада зарада, само ако налог 

којим се банци налаже исплата зараде, накнада зарада, као и плаћање пореза по 

одбитку садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу, који 

додељује Пореска управа, на начин из члана 41. овог закона.” 

 

Члан 9. 

Члан 36. мења се и гласи: 

„Порески акти у писаном облику достављају се поштом или лично. 

Ако се достављање пореског акта врши лично, порески акт сматра се 

достављеним даном пријема пореског акта од стране пореског обвезника или 

овлашћеног лица, што се потврђује његовим потписом. 

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

достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти на 

достављање. 

Одредбе ст. 1-3. овог члана сходно се примењују и на достављање другим 

учесницима у пореском поступку.” 

 

Члан 10. 

У члану 38. став 3. мења се и гласи: 

„Порески обвезник, порески пуномоћник или друго лице које је порески 

обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по 

службеној дужности дужан је да потпише пореску пријаву, осим ако је друкчије 

уређено пореским прописом.” 

Ст. 4. и 5. бришу се. 

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 4. и 5. 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 6, речи: „става 7.” замењују се речима: 

„става 5.”. 

У досадашњем ставу 9. који постаје став 7, речи: „електронским путем” 

замењују се речима: „у електронском облику”. 
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У досадашњем ставу 10, који постаје став 8, речи: „става 9.” замењују се 

речима: „става 7.”, а речи: „електронским путем” замењују се речима: „у електронском 

облику, ако овим законом није друкчије уређено”. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 9, речи: „електронским путем” 

замењују се речима: „у електронском облику”, а после речи: „предузетници” додају се 

запета и речи: „ако овим законом није друкчије уређено”. 

Члан 11. 

У члану 40. став 1. речи: „измењену пореску пријаву, у којој су грешка или 

пропуст отклоњени” замењују се речима: „пореску пријаву у којој су грешка или 

пропуст отклоњени (у даљем тексту: измењена пореска пријава)”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Поднету пореску пријаву порески обвезник може да измени највише два пута 

подношењем измењене пореске пријаве.” 

Став 6. мења се и гласи: 

„Министар ближе уређује подношење измењене пореске пријаве у 

електронском облику.” 

 

Члан 12. 

Члан 41. мења се и гласи: 

„Пореска пријава за порезе који се плаћају по одбитку (у даљем тексту: порез 

по одбитку) је извештај који порески обвезник, односно порески платац, подноси 

Пореској управи (у даљем тексту: појединачна пореска пријава). 

Појединачна пореска пријава садржи:  

1) збирне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног пореског 

плаца за све примаоце прихода и 

2) појединачне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног 

пореског плаца за сваког примаоца прихода. 

Појединачна пореска пријава подноси се пре сваке исплате прихода на који се 

обрачунава и плаћа порез по одбитку, као и пре сваког плаћања доприноса за обавезно 

социјално осигурање када се ти доприноси плаћају без исплате зараде у складу са 

законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. 

Појединачна пореска пријава и измењена појединачнa порескa пријавa подносе 

се искључиво у електронском облику.  

Ако појединачна пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне 

исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику 

обавештава подносиоца појединачне пореске пријаве о тим недостацима. 

Поновно достављање појединачне пореске пријаве са отклоњеним недостацима 

не сматра се подношењем измењене пореске пријаве. 

Појединачна пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди 

формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, 

број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском 

облику достави те информације подносиоцу појединачне пореске пријаве. 

Појединачну пореску пријаву по службеној дужности подноси Пореска управа 

уместо пореског обвезника, односно пореског плаца, у случају када порески обвезник, 

односно порески платац пропусти да је поднесе у року прописаном законом којим се 

уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. 

Порески платац из става 1. овог члана дужан је да лицу за које је платио порез 

по одбитку изда потврду која садржи податке о плаћеном порезу по одбитку најкасније 

до 31. јануара године која следи години у којој је плаћен порез по одбитку. 

Акт за извршавање овог члана донеће министар.” 
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Члан 13. 

После члана 41. додаје се члан 41а, који гласи: 

 

„Члан 41а 

Ако је другим прописом предвиђено подношење извештаја са подацима о 

порезу по одбитку уређено на друкчији начин, примењују се одредбе овог закона.” 

 

Члан 14. 

У члану 42. став 1. речи: „од посебног значаја за фискални интерес Републике” 

замењују се речима: „од значаја за утврђивање пореске обавезе”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Подацима из става 1. овог члана сматрају се нарочито подаци о имовини, о 

статусним променама, пословним активностима и новчаним трансакцијама лица које 

подноси информативну пореску пријаву.” 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „става 1.” замењују се речима: 

„става 2.”. 

 

Члан 15. 

У члану 65. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, порез по одбитку доспева за плаћање ранијег 

од следећих дана, и то: 

1) дана којег порез по одбитку доспева за плаћање у року прописаном законом; 

2) дана који је у појединачној пореској пријави наведен као датум плаћања.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. речи: „ст. 4-6.” замењују се речима: 

„ст. 8-11.” 

 

Члан 16. 

У члану 75. став 1. после речи: „споредних пореских давања” додају се запета и 

речи: „осим камате,”. 

У ставу 2. после речи: „споредних пореских давања” додају се запета и речи: 

„осим камате,”. 

После става 2. додају се нови ст. 3-6, који гласе: 

„Камата се обрачунава за календарски број дана периода доцње у измирењу 

обавеза у односу на календарски број дана у години (365, односно 366 дана) 

декурзивним начином обрачуна, без приписа камате главници истеком обрачунског 

периода. 

Камата се у смислу става 3. овог члана обрачунава за све календарске дане у 

обрачунском периоду. 

Под обрачунским периодом подразумева се период од првог дана доцње, 

односно промене износа дуга и/или промене стопе из става 1. овог члана и/или истека 

сваке календарске године у периоду доцње за који се врши обрачун. 

Укупан износ камате представља збир обрачунате камате за поједине 

обрачунске периоде из става 5. овог члана.” 

Досадашњи став 3. постаје став 7. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 8. после речи: „споредних пореских 

давања” додају се запета и речи: „осим камате,”. 

Досадашњи ст. 5-7. постају ст. 9-11. 

 

Члан 17. 

У члану 101. став 2. речи: „ст. 3. и 6.” замењују се речима „ст. 4. и 7.”. 
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Члан 18. 

У члану 104. став 2. реченица: „Уколико на неком усменом јавном надметању 

нема најмање два понуђача, усмено јавно надметање се поново оглашава у року од 

осам дана од дана за који је било оглашено усмено јавно надметање на коме није било 

најмање два понуђача.” брише се. 

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

„Ако се на оглашено усменo јавнo надметање за продају ствари из става 1. овог 

члана јави само један понуђач, покретне ствари могу се продати том понуђачу 

непосредном погодбом.” 

Досадашњи ст. 3-6. постају ст. 4-7. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, после речи: „огласити продају 

ствари на” додају се речи: „интернет страници и”. 

Досадашњи став 8. постаје став 9. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 10, речи: „става 8.” замењују се 

речима: „става 9.”. 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 11, речи: „75%” замењују се речима: 

„60%”. 

Досадашњи став 11. постаје став 12. 

У досадашњем ставу 12, који постаје став 13, речи: „50%” замењују се речима: 

„30%”. 

Досадашњи ст. 13. и 14, који постају ст. 14. и 15, мењају се и гласе: 

„Ако покретна ствар не буде продата ни на другом усменом јавном надметању у 

року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје путем усменог 

јавног надметања, Пореска управа ће констатовати да продаја није успела и донеће 

закључак да се наставља са продајом непосредном погодбом, а продајна цена је 

предмет договора између Пореске управе и купца и за њу се не тражи сагласност 

пореског обвезника. 

Продаја ствари путем непосредне погодбе понавља се све до продаје покрене 

ствари, односно до истека рока од шест месеци од доношења закључка из става 14. 

овог члана.” 

Досадашњи став 15. брише се. 

У ставу 18. речи: „става 13.” замењују се речима: „става 15.”. 

После става 19, додаје се нови став 20, који гласи: 

„За материјалне и правне недостатке покретне ствари који настану на покретној 

ствари након доставе решења из става 18. овог члана надлежном органу за евиденцију 

покретних ствари у државној својини, као и за штету која настане услед истих, 

одговара надлежни орган за евиденцију покретних ствари у државној својини.” 

Досадашњи ст. 20-22. постају ст. 21-23. 

 

Члан 19. 

У члану 110. после става 11. додаје се нови став 12, који гласи: 

„За материјалне и правне недостатке непокретности који настану на 

непокретности након доставе решења из става 6. овог члана надлежном органу за 

евиденцију непокретности у државној својини, као и за штету која настане услед истих, 

одговара надлежни орган за евиденцију непокретности у државној својини.” 

Досадашњи став 12. постаје став 13. 

 

Члан 20. 

Члан 114е мења се и гласи: 
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„Одредбе овог закона о застарелости права на утврђивање, наплату и повраћај 

примењују се и на све јавне приходе за које је застарелост прописана другим пореским 

законом на друкчији начин.”. 

  

Члан 21. 

У члану 115. став 4. речи: „ст. 2. и 3.” замењују се речима: „став 2.”. 

 

Члан 22. 

У члану 122. додаје се став 5, који гласи: 

„У решењу из става 4. овог члана којим се порез по одбитку утврђује збирно на 

нивоу исплатиоца прихода, Пореска управа налаже пореском обвезнику и да поднесе 

појединачну пореску пријаву у којој отклања утврђене неправилности.” 

 

Члан 23. 

У члану 129. додаје се став 3, који гласи: 

„У решењу из става 1. овог члана којим се порез по одбитку утврђује збирно на 

нивоу исплатиоца прихода, Пореска управа налаже пореском обвезнику и да поднесе 

појединачну пореску пријаву у којој отклања утврђене неправилности.” 

 

Члан 24. 

У члану 129б додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„Порески инспектор може решењем привремено одузети опрему којом 

обвезник обавља нерегистровану, односно непријављену делатност, а коју затекне у 

поступку контроле.  

Привремено одузета опрема из става 2. овог члана, може се оставити на чување 

лицу од кога је привремено одузета до истека рока из члана 129а став 4. овог закона, 

уколико се процени  да би трошкови одузимања и чувања били несразмерно велики у 

односу на пореску обавезу.” 

 

Члан 25. 

 У члану 129в став 1. речи: „став 3.” замењују се речима: „став 4.”. 

 

Члан 26. 

У члану 134. став 1. речи: „утврди вредност одузетих ствари и да их” замењују 

се речима: „одузете ствари по врсти и количини”. 

У ставу 2. после речи: „утврђује се” замењују се речима: „утврђује комисија”, а 

после речи: „у моменту одузимања” додају се запета и речи: „у року од пет дана од 

дана одузимања”. 

У ставу 3. речи: „став 3.” замењују се речима: „став 4.”. 

Ст. 4. и 5. бришу се. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 4, речи: „одузете цигарете и алкохолна 

пића без контролне акцизне маркице” замењују се речима: „одузети акцизни 

производи, изузев деривата нафте, папирне тубе за цигарете, филтери за цигарете, 

папир за цигарете, машинице за пуњење папирних туба за цигарете, као и друге 

машинице за увијање резаног дувана”. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Пре јавне продаје из става 4. овог члана, Пореска управа поново врши 

утврђивање вредности одузетих ствари у случају када је протекло више од годину дана 

од дана одузимања ствари.” 

Досадашњи став 7, који постаје став 6, мења се и гласи: 
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„Јавна продаја одузетих ствари из става 4. овог члана врши се у складу са 

одредбама овог закона који уређују јавну продају покретних ствари у поступку 

принудне наплате.” 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 7, речи: „става 6.” замењују се речима: 

„става 4.”. 

Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 8. и 9. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 10, речи: „Изузетно од става 6. овог 

члана” замењују се речима: „По истеку рока из става 4. овог члана”. 

Досадашњи став 12. постаје став 11. 

У досадашњем ставу 13, који постаје став 12, после речи: „трошкове” на оба 

места, додају се речи: „превоза и”. 

Додаје се нови став 13, који гласи: 

„Акт за извршавање овог члана донеће министар.” 

 

Члан 27. 

Члан 159. мења се и гласи: 

„Јединица локалне самоуправе дужна је да у року од пет дана по истеку 

календарског месеца достави Пореској управи у електронском облику базе података о 

обвезницима пореза на имовину, као и податке из пореских пријава који су од значаја 

за утврђивање пореза на имовину.” 

 

Члан 28. 

У члану 159а став 1. после речи: „на посебном обрасцу” додају се речи: „или 

овереном преводу потврде на обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом 

је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања”. 

 

Члан 29. 

У члану 160. тачка 1а) речи: „и других послова, који су, сходно Закону о 

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

Девизног инспектората,” бришу се. 

Тачка 13в) мења се и гласи: 

„13в) врши контролу мењачког и девизног пословања, у складу са прописима 

којим је уређено девизно пословање, као и контролу спољнотрговинског пословања и 

спречавања прања новца и финансирања тероризма, у складу са законом;”.  

Тачка 13г) брише се. 

 

Члан 30. 

После члана 163. додају се наслов изнад члана и нови члан 163а, који гласе: 

 

„Ванбилансно пореско рачуноводство 

 

Члан 163а 

У ванбилансном пореском рачуноводству Пореска управа води неплаћене 

пореске обавезе: 

1) пореских обвезника који су сагласно другим прописима брисани из 

прописаног регистра, осим ако је за испуњење тих обавеза одговорно друго лице; 

 2) за које је наступила апсолутна застарелост у складу са овим законом.  

 Неплаћене пореске обавезе из става 1. тачка 2) овог члана воде се у укупном 

износу по пореском обвезнику. 

Пореска управа по службеној дужности неплаћене обавезе из става 1. овог члана 

преноси из пореског рачуноводства у ванбилансно пореско рачуноводство по сазнању 
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о брисању из прописаног регистра, односно протеком рока застарелости у складу са 

овим законом. 

Садржину, поступак и начин вођења ванбилансног пореског рачуноводства 

ближе уређује министар актом из члана 163. став 2. овог закона.” 

 

Члан 31. 

Члан 167а мења се и гласи: 

„Директор Пореске управе има заменика директора, који за свој рад одговара 

директору. 

Заменик директора помаже директору у оквиру овлашћења која му он одреди.  

Основна плата заменика директора одређује се множењем коефицијента 7,11, 

који је утврђен за III групу положаја – у коју се сврстава и положај заменика директора 

Пореске управе, са основицом за обрачун и исплату плате, која се за државне 

службенике и намештенике утврђује за сваку буџетску годину законом којим се 

уређује буџет Републике Србије, а накнаде и друга примања заменика директора 

утврђују се у складу са законом којим се уређују плате државних службеника и 

намештеника. 

Заменика директора поставља Влада, на период од пет година, на предлог 

министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.” 

 

Члан 32. 

У члану 169о став 1. после речи: „превремено стећи” додаје се реч: 

„непосредно”. 

  

Члан 33. 

У члану 169п став 5. после речи: „намештеника” додају се речи: „и одредбама 

овог закона”. 

После става 6. додају се нови ст. 7. и 8. који гласе: 

„Плата утврђена по одредбама ст. 1-6. овог члана, може се кориговати тако да 

износ плате пореских службеника и намештеника у Пореској управи не буде мањи од 

плате лица запосленог у надлежном органу подручне јединице локалне самоуправе на 

истим пословима. 

Плата утврђена по одредбама ст. 1-7. овог члана, може се кориговати сходно 

радном учинку пореског службеника и намештеника, а критеријуме, начин и поступак 

кориговања прописује министар.” 

Досадашњи став 7. постаје став 9. 

 

Члан 34. 

Наслов изнад члана 169т мења се и гласи: 

„Признања, награде и умањења плата”. 

У члану 169т став 1. после речи: „пореском службенику” додају се речи: „и 

намештенику”. 

У ставу 2. речи: „додељују се” замењују се речима: „могу се додељивати 

квартално и”. 

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

„За недовољно постигнуте резултате рада у обављању послова Пореске управе 

пореском службенику и намештенику може се умањити основна плата највише за 

30%.” 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. после речи: „признања” додају се 

запета и речи: „критеријуме за утврђивање висине, као”, а после речи: „награда” додају 

се запета и речи: „односно умањења плата”. 
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Члан 35. 

У члану 176. став 1. после речи: „Ко” додаје се реч: „неовлашћено”, а речи: 

„нису посебно обележени прописаним контролним акцизним маркицама, у складу са 

законом” замењују се речима: „се у складу са законом сматрају акцизним 

производима”. 

У ставу 5. после речи: „Производи који” додају се речи: „се у складу са 

законом сматрају акцизним производима а који су неовлашћено стављени у промет, 

као и производи који”. 

 

Члан 36. 

У члану 177. став 1. после речи: „пореским законом,” додају се речи: 

„укључујући и појединачну пореску пријаву,”. 

У ставу 6. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „12.500” 

замењује се бројем: „30.000”.  

У ставу 7. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000” 

замењује се бројем: „20.000”.  

У ставу 8. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000” 

замењује се бројем: „20.000”.  

У ставу 9. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000” 

замењује се бројем: „20.000”.  

У ставу 10. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „12.500” 

замењује се бројем: „30.000”.  

У ставу 11. речи: „5.000 до 50.000” замењују се речима: „10.000 до 100.000”.  

 

Члан 37. 

У члану 178. став 5. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: 

„10.000” замењује се бројем: „20.000”.  

У ставу 6. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000” 

замењује се бројем: „20.000”.  

У ставу 7. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000” 

замењује се бројем: „20.000”.  

У ставу 8. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „15.000” 

замењује се бројем: „30.000”.  

У ставу 9. речи: „5.000 до 50.000” замењују се речима: „10.000 до 100.000”.  

 

Члан 38. 

У члану 178а став 5. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: 

„10.000” замењује се бројем: „20.000”.  

У ставу 6. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000” 

замењује се бројем: „20.000”.  

У ставу 7. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000” 

замењује се бројем: „20.000”.  

У ставу 8. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „15.000” 

замењује се бројем: „30.000”.  

У ставу 9. речи: „5.000 до 50.000” замењују се речима: „10.000 до 100.000”.  

 

Члан 39. 

После члана 178а додаје се наслов изнад члана и нови члан 178б, који гласе: 

 

„Неподношење информативне пореске пријаве 
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178б 

Порески обвезник - правно лице, односно предузетник који Пореској управи не 

поднесе информативну пореску пријаву, казниће се за прекршај новчаном казном у 

висини од 3% укупног прихода оствареног за претходну пословну годину.” 

 

Члан 40. 

У члану 179. став 1. број: „600.000” замењује се бројем: „1.000.000”. 

У тачки 2б) речи: „електронским путем (члан 38. став 10)” замењују се речима: 

„у електронском облику (члан 38. став 8)”.  

У тачки 2в) речи: „електронским путем (члан 38. став 11)” замењују се речима: 

„у електронском облику (члан 38. став 9)”.  

Тачка 3) мења се и гласи: 

„3) у појединачној пореској пријави наведе нетачне податке (члан 41);”. 

После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) у информативној пореској пријави не наведе потпуне податке (члан 42);”. 

У ставу 2. речи: „5.000 до 30.000” замењују се речима: „10.000 до 50.000”.  

У ставу 3. број: „300.000” замењује се бројем: „400.000”. 

У ставу 4. број: „300.000” замењује се бројем: „500.000”. 

У ставу 5. број: „15.000” замењује се бројем: „30.000”. 

У ставу 6. број: „150.000” замењује се бројем: „200.000”. 

У ставу 7. број: „150.000” замењује се бројем: „300.000”. 

У тачки 3) речи: „став 6” замењују се речима: „став 4”. 

У ставу 8. број: „7.000” замењује се бројем: „10.000”. 

У ставу 9. број: „75.000” замењује се бројем: „100.000”. 

Став 10. мења се и гласи: 

„Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај орган, 

организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која 

обављају одређену делатност ако изврши брисање лица без доказа о престанку 

пореских обавеза који издаје надлежни порески орган (члан 29. став 6).” 

Додаје се нови став 11, који гласи: 

„Новчаном казном oд 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај банка 

која дозволи исплату зарада, односно накнада зарада ако налог којим се банци налаже 

исплата зараде, накнада зарада, као и плаћање пореза по одбитку не садржи позив на 

број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који је доделила Пореска 

управа на начин из члана 41. овог закона (члан 30а).” 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 12, број: „600.000” замењује се 

бројем: „1.000.000”. 

 

Члан 41. 

У члану 180. став 1. број: „50.000” замењује се бројем: „100.000”. 

У тачки 6) речи: „ члан 38. ст. 2, 3. и 5. и члан 40. став 1” замењују се речима: 

„члан 38. ст. 2. и 3, члан 40. став 1. и члан 41”. 

 

Члан 42. 

После члана 180. додају се наслов изнад члана и нови члан 180а, који гласе: 

 

„Неподношење информативне пореске пријаве 

 

180а 
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Порески обвезник - физичко лице које Пореској управи не поднесе 

информативну пореску пријаву или у њој не наведе сву своју имовину, казниће се за 

прекршај новчаном казном у висини од 3% тржишне вредности непријављене 

имовине.” 

 

Члан 43. 

У члану 181. став 1. број: „50.000” замењује се бројем: „100.000”. 

После тачке 2в) додаје се тачка 2г), која гласи: 

„2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у прописани 

регистар лица која обављају одређену делатност, ако изврши брисање лица без доказа о 

престанку пореских обавеза који издаје надлежни порески орган (члан 29. став 6);”.  

Тачка 3а) мења се и гласи: 

„3а) банци која дозволи исплату зарада, односно накнада зарада, а налог којим 

се банци налаже исплата зараде, накнада зарада, као и плаћање пореза по одбитку не 

садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који је 

доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона (члан 30а);”. 

У тачки 4) речи: „став 3” замењују се речима: „став 4”. 

Тачка 11а) мења се и гласи: 

„11а) јединици локалне самоуправе, ако у року од пет дана по истеку 

календарског месеца не достави Пореској управи у електронском облику базе података 

о обвезницима пореза на имовину, као и податке из пореских пријава који су од значаја 

за утврђивање пореза на имовину (члан 159);”. 

 

Члан 44. 

У члану 182. став 1. речи: „5.000 до 50.000” замењују се речима: „10.000 до 

100.000”. 

 

Члан 45. 

Одредбе члана 4. став 2. овог закона примењиваће се на акте донете након 

ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 46. 

Прописи из чл. 11, 26, 30, 33. и 34. овог закона донеће се у року од шест месеци 

од дана ступања на снагу овог закона, а пропис из члана 12. овог закона донеће се у 

року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 47. 

Збирна и појединачна пореска пријава за порез по одбитку који доспева за 

плаћање закључно са 31. децембром 2013. године подносе се у складу са чланом 41. 

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, 2/12-исправка и 93/12). 

 

Члан 48. 

Одредбе чл. 8, 12. и 13, члана 15. став 1, чл. 22. и 23, члана 36. став 1, члана 40. 

ст. 4. и 16, члана 41. став 2. и члана 43. став 3. овог закона, које се односе на 

подношење појединачне пореске пријаве, примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

Изузетно од става 1. овог члана у делу који се односи на почетак примене 

члана 12. овог закона, порески обвезник који обезбеди техничке услове може 

подносити Пореској управи појединачну  пореску пријаву за порезе по одбитку у 

електронском облику почев од 1. октобра 2013. године. 
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Поступак и начин подношења појединачне пореске пријаве почев од 1. октобра  

2013. године може уредити министар надлежан за послове финансија. 

 

Члан 49. 

Одредбе члана 7. став 1. овог закона, које се односе на достављање 

обавештења, односно омогућавања директног приступа бази података, примењиваће се 

од 1. јануара 2014. године. 

Изузетно од става 1. овог члана, орган који обезбеди техничке услове може 

Пореској управи достављати обавештења у електронском облику, односно омогућити 

директан приступ бази података почев од 1. октобра 2013. године. 

 

Члан 50. 

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

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

VII        ЗАКОНА  О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 

             АДМИНИСТРАЦИЈИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

 

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;  

1) ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, КАО И КОНТРОЛЕ  

ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА; 

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

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

министарства надлежног за послове финансија и уређују њена надлежност и 

организација. 

 

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, ПОКРЕТАЊА, ВОЂЕЊА И ИЗРИЦАЊА КАЗНИ У 

ПРВОСТЕПЕНОМ ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ 

ПРИХОДИМА 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; 
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2) процену пореске основице методом парификације и методом унакрсне 

процене; 

3) откривање пореских кривичних дела; 

4) одлучивање по правним лековима уложеним против пореских управних аката 

које донесу организационе јединице Пореске управе, односно против пореских 

управних аката које од 1. јануара 2013. године донесу јединице локалних самоуправа 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 са јавним приходима из става 1. овог члана; 

5) (брисана)  

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

1а), 5а), 6), 7б), 9), 11б), 12) и 13а)-13д), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона. 

 

Члан 7. 

Службеном тајном у пореском поступку (у даљем тексту: службена тајна), у 

смислу овог закона, сматрају се и чувају као службена тајна:  

1) сваки документ, информација, податак или друга чињеница о пореском 

обвезнику до којих су службена лица и сва друга лица која учествују у пореском 

поступку дошла у пореском, порескопрекршајном или судском поступку;  

2) подаци о техничким проналасцима или патентима, као и сви други подаци о 

технолошким поступцима које примењује порески обвезник, до којих су службена 

лица и сва друга лица која учествују у пореском поступку дошла у пореском, 

порескопрекршајном или судском поступку. 

Повреда службене тајне угрожава интерес пореских обвезника и јавни интерес 

Републике, који претежу над интересом за приступ информацијама од јавног значаја 

које представљају службену тајну, а због чијег би одавања могле наступити тешке 

правне или друге последице по интересе заштићене овим законом. 

Службену тајну дужна су да чувају сва службена лица и друга лица која 

учествују у пореском, порескопрекршајном и судском поступку.  

Обавеза чувања службене тајне односи се и на лица из става 1. овог члана када 

им престане радни однос, односно својство у којем су дошли до сазнања о 

документима, чињеницама, односно подацима из става 1. овог члана.  

Обавеза чувања службене тајне је повређена ако се документи, чињенице, 

односно подаци из става 1. овог члана неовлашћено користе или објаве.  

Обавеза чувања службене тајне није повређена: 

1) радњом са којом се порески обвезник писмено сагласи;  

2) ако се одређени документ, чињеница, односно податак не могу повезати са 

одређеним пореским обвезником; 

3) ако се одређени документ, чињеница, односно податак износе током 

пореског, порескопрекршајног или судског поступка; 

4) ако се ради о пореском идентификационом броју (у даљем тексту: ПИБ) 

пореског обвезника; 

5) ако се одређени документ, чињеница, односно податак користе од стране 

надлежног органа у поступку откривања кривичних дела или прекршаја; 

6) ако се одређени документ, чињеница, односно податак, у складу са одредбама 

члана 157. овог закона, достављају овлашћеном лицу пореског органа стране државе у 

поступку размене информација и пружања правне помоћи; 

7) ако се пореском јемцу омогући увид у податке о пореском обвезнику, битне 

за регулисање обавеза које проистичу из његовог односа према пореском обвезнику; 

8) ако су одређени документ, чињеница, односно податак у вези са постојањем 

пореског дуга. 
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Пореска управа мора МОЖЕ квартално, са пресеком стања на последњи дан у 

последњем месецу квартала, да на wеб сајту Пореске управе објави обавештење о 

износу пореског дуга свих пореских обвезника, чиме обавеза чувања службене тајне 

није повређена. 

 

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 У ОКВИРУ ПОСЛОВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ВОДИ 

ПРВОСТЕПЕНИ И ДРУГОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК, ЈЕДИНСТВЕНИ 

РЕГИСТАР ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА И ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО, 

ПРОЦЕЊУЈЕ ТРЖИШНУ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ ИСКЉУЧИВО У 

ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАН 

ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ ЧИЈЕ ЈЕ УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТА И КОНТРОЛА У 

НАДЛЕЖНОСТИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ОТКРИВА ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА И 

ПРЕКРШАЈЕ И ЊИХОВЕ ИЗВРШИОЦЕ, ПОКРЕЋЕ, ВОДИ И ИЗРИЧЕ КАЗНЕ У 

ПРВОСТЕПЕНОМ ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ КОЈЕ 

НАПЛАЋУЈЕ ПОРЕСКА УПРАВА, А КОЈИ НИСУ У ИСКЉУЧИВОЈ 

НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА, ПОКРЕЋЕ, ВОДИ И ИЗРИЧЕ КАЗНЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА И ДРУГИХ ПОСЛОВА 

СХОДНО ЗАКОНУ КОЈИМ ЈЕ УРЕЂЕНО ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ, КАО И ЗА 

ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОРЕСКИ 

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК), ПОДНОСИ ЗАХТЕВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОРЕСКОГ 

ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА КОЈИ СУ У ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ 

ПРЕКРШАЈНОГ СУДА И ОБАВЉА 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. 

У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ СПРОВОЂЕЊА ПРОПИСА ИЗ 

НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, 

АКТИ (ОБЈАШЊЕЊА, МИШЉЕЊА, ИНСТРУКЦИЈЕ, УПУТСТВА И СЛ.) О 

ПРИМЕНИ ТИХ ПРОПИСА КОЈЕ ДАЈЕ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ 

ФИНАНСИЈА, ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ, ОБАВЕЗУЈУЋИ СУ ЗА 

ПОСТУПАЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

АКТИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ОБЈАВЉУЈУ СЕ НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНАМА МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА И 

ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

 

Законски заступник, пословођа ортачке    ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ   радње   

  и привремени старалац заоставштине 
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Члан 15. 

Законски заступници физичких лица (родитељи малолетног лица, старалац 

пословно неспособног штићеника и др.) и правних лица (физичко лице које је као такво 

уписано у прописани регистар), као и пословођа ортачке ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ радње и 

привремени старалац заоставштине, испуњавају пореске обавезе лица која заступају. 

Ако ортачка радња нема пословођу или није постављен привремени старалац на 

заоставштини, пореске обавезе из става 1. овог члана испуњавају ортаци, односно 

наследници, као солидарни порески дужници. 

АКО ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА НЕМА ПОСЛОВОЂУ, ОДНОСНО АКО 

НИЈЕ  ПОСТАВЉЕН ПРИВРЕМЕНИ СТАРАЛАЦ НА ЗАОСТАВШТИНИ, ПОРЕСКЕ 

ОБАВЕЗЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИСПУЊАВА ПРЕДУЗЕТНИК, ОДНОСНО 

НАСЛЕДНИЦИ КАО СОЛИДАРНИ ПОРЕСКИ ДУЖНИЦИ. 

Члан 23. 

Пореска обавеза престаје:  

1) наплатом пореза;  

2) застарелошћу пореза; 

3) отписом пореза;  

4) на други законом прописани начин. 

Неплаћена пореска обавеза, осим по основу доприноса за обавезно социјално 

осигурање, пореског обвезника - правног лица над којим је правоснажним решењем 

закључен стечајни поступак банкротством, отписује се, осим ако је ради њене наплате 

уписано заложно право у јавним књигама или регистрима, односно ако је, поред 

пореског обвезника, друго лице одговорно за њено испуњење. 

Неплаћена пореска обавеза, осим по основу доприноса за обавезно социјално 

осигурање, пореског обвезника - правног лица над којим је правоснажним решењем 

отворен и закључен стечајни поступак због трајније неспособности плаћања а не 

постоји интерес поверилаца и правног лица - стечајног дужника за спровођење 

стечајног поступка, отписује се, осим ако је, поред пореског обвезника, друго лице 

одговорно за њено испуњење. 

 

Члан 29. 

Агенција за привредне регистре доставља обавештење Пореској управи о 

извршеном упису у Регистар привредних субјеката (оснивање, повезивање и престанак 

привредног субјекта, статусне промене и промене облика организовања тог субјекта, 

подаци о привредном субјекту од значаја за правни промет, подаци у вези са стечајним 

поступком и други подаци одређени законом), као и о сваком другом решењу којим се 

врше промене оснивача, облика организовања, назива, делатности, висине основног 

улога и места седишта, или којим се врши било која друга промена од значаја за 

утврђивање пореза.  

Суд, орган локалне самоуправе, адвокатска комора, професионална удружења, 

као и други орган или организација надлежни за упис у одговарајући регистар лица 

која обављају одређену делатност дужни су да, у року од пет дана од дана извршеног 

уписа, Пореској управи доставе обавештење о упису, поништавању уписа и брисању из 

регистра, као и о сваком другом решењу којим се врши промена од значаја за 

утврђивање пореза.  

Орган који води евиденције о месту пребивалишта, рођењу или смрти физичког 

лица, дужан је да у року од пет дана од дана пријаве или одјаве пребивалишта, рођења 

или смрти, односно проглашења несталог лица за умрло, обавести Пореску управу о 

подацима од значаја за утврђивање пореза.  
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ОБАВЕШТЕЊА ИЗ СТ. 1. ДО 3. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉАЈУ СЕ У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ИЛИ ОМОГУЋАВАЊЕМ ДИРЕКТНОГ ПРИСТУПА 

БАЗИ ПОДАТАКА. 

Поступак, садржај и начин достављања обавештења из ст. 1-3. овог члана ближе 

уређује министар. 

ОРГАН, ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА УПИС У 

ПРОПИСАНИ  РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНУ ДЕЛАТНОСТ НЕ 

МОЖЕ БРИСАТИ ЛИЦЕ ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА БЕЗ ДОКАЗА О 

ПРЕСТАНКУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА КОЈИ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ 

ОРГАН.  

 

Члан 30а 

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 наредног дана од 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; износе 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. 

БАНКА ЋЕ ДОЗВОЛИТИ ИСПЛАТУ ЗАРАДА, ОДНОСНО НАКНАДА 

ЗАРАДА, САМО АКО НАЛОГ КОЈИМ СЕ БАНЦИ НАЛАЖЕ ИСПЛАТА ЗАРАДА, 

НАКНАДА ЗАРАДА, КАО И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ САДРЖИ ПОЗИВ 

НА БРОЈ ОДОБРЕЊА ЗА ПЛАЋАЊЕ УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ТОМ ОСНОВУ, КОЈИ 

ДОДЕЉУЈЕ ПОРЕСКА УПРАВА, НА НАЧИН ИЗ ЧЛАНА 41. ОВОГ ЗАКОНА 

 

Члан 36. 

Порески акти у писаном 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. 
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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. 

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. 

ПОРЕСКИ АКТИ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ДОСТАВЉАЈУ СЕ ПОШТОМ ИЛИ 

ЛИЧНО. 

АКО СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ АКТА ВРШИ ЛИЧНО, ПОРЕСКИ АКТ 

СМАТРА СЕ ДОСТАВЉЕНИМ ДАНОМ ПРИЈЕМА ПОРЕСКОГ АКТА ОД СТРАНЕ 

ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ШТО СЕ ПОТВРЂУЈЕ 

ЊЕГОВИМ ПОТПИСОМ. 

АКО СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА ВРШИ ПРЕКО ПОШТЕ, 

ПОРЕСКИ АКТ СМАТРА СЕ ДОСТАВЉЕНИМ ПО ИСТЕКУ РОКА ОД 15 ДАНА ОД 

ДАНА ПРЕДАЈЕ ПОРЕСКОГ АКТА ПОШТИ НА ДОСТАВЉАЊЕ. 

ОДРЕДБЕ СТ. 1-3. 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. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК, ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИК ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ КОЈЕ 

ЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ОВЛАСТИО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК И ЗАСТУПНИК ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ДУЖАН 

ЈЕ ДА 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 
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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. 

Изузетно од става 7. СТАВА 5. 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, У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, на начин који пропише министар.  

Изузетно од става 9. СТАВА 7. овог члана, од 1. марта 2008. године велики 

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

подносе искључиво електронским путем У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, AKO OВИМ 

ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ УРЕЂЕНО. 

Од 1. јула 2014. године пореску пријаву, осим измењене пореске пријаве, дужни 

су да подносе искључиво електронским путем У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ и 

порески обвезници - правна лица која нису сврстана у велике пореске обвезнике и 

предузетници, AKO OВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ УРЕЂЕНО. 

 

Члан 40. 

Ако порески обвезник установи да пореска пријава, коју је поднео Пореској 

управи, садржи грешку или пропуст, дужан је да одмах , а најкасније до истека рока 

застарелости, поднесе измењену пореску пријаву, у којој су грешка или пропуст 

отклоњени. ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ У КОЈОЈ СУ ГРЕШКА ИЛИ ПРОПУСТ 

ОТКЛОЊЕНИ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА). 

Првобитно поднета пореска пријава не враћа се пореском обвезнику. 

Измењену пореску пријаву порески обвезник може поднети највише два пута за 

исти порески период. 

ПОДНЕТУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК МОЖЕ ДА ИЗМЕНИ 

НАЈВИШЕ ДВА ПУТА ПОДНОШЕЊЕМ ИЗМЕЊЕНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ. 

Под условом из ст. 1. и 3. овог члана, сматраће се да грешком или пропустом у 

првобитној пореској пријави из става 2. овог члана није учињено кривично дело или 

прекршај из овог закона.  

Изузетно од ст. 1. и 3. овог члана, порески обвезник не може поднети измењену 

пореску пријаву после покретања поступка пореске контроле за контролисани порески 

период, односно након доношења решења о утврђивању пореза из члана 54. став 2. 

тачка 2) подтачка (2) овог закона. 

Изузетно од члана 38. ст. 9. и 10. овог закона, измењена пореска пријава се не 

може послати електронским путем. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ИЗМЕЊЕНЕ ПОРЕСКЕ 

ПРИЈАВЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ. 

 

Члан 41. 

Пореска пријава за порез по одбитку је извештај који порески платац, односно 

порески посредник, подноси Пореској управи, у којем су садржане информације о 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+%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
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обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку, са називом и бројем уплатног рачуна 

јавних прихода на који је тај порез уплаћен. 

Пореска пријава за порез по одбитку је: 

1) збирна, када садржи информације о обрачунатом и плаћеном порезу по 

одбитку од стране једног пореског плаца за све примаоце прихода, односно од стране 

једног пореског посредника за све пореске обвезнике, односно пореске плаце, који код 

њега имају рачун; 

2) појединачна, када садржи информације о обрачунатом и плаћеном порезу по 

одбитку од стране једног пореског плаца за сваког примаоца прихода, односно од 

стране једног пореског посредника за сваког пореског обвезника, односно пореског 

плаца, који код њега има рачун. 

Збирна пореска пријава за порез по одбитку подноси се Пореској управи једном 

месечно, и то у року од 5 дана по истеку месеца, посебно за сваку исплату извршену у 

претходном месецу. 

Изузетно од става 3. овог члана, збирну пореску пријаву за порез по одбитку 

велики порески обвезници подносе Пореској управи истог дана када је извршена 

исплата, а најкасније у року од два дана од дана исплате прихода који се опорезује по 

одбитку. 

Појединачна пореска пријава за порез по одбитку за сваког пореског обвезника, 

односно пореског плаца, означена њиховим ПИБ-ом, подноси се Пореској управи 

једном годишње, најкасније до 31. јануара за претходну годину. 

Порески платац, односно порески посредник из става 1. овог члана дужан је да 

лицу из чијег је прихода, односно средстава, наплаћен порез по одбитку, по истеку 

године, а најкасније до 31. јануара, изда потврду о плаћеним порезима по одбитку, у 

коју се уносе подаци о бруто приходу, трошковима, опорезивом приходу, олакшицама 

и по одбитку плаћеним јавним приходима. 

Образац пореске пријаве из става 2. овог члана и образац потврде из става 6. 

овог члана, прописује министар. 

Министар може прописати да се пореска пријава из става 2. овог члана подноси 

у електронској форми. 

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗЕ КОЈИ СЕ ПЛАЋАЈУ ПО ОДБИТКУ (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ) ЈЕ ИЗВЕШТАЈ КОЈИ ПОРЕСКИ 

ОБВЕЗНИК, ОДНОСНО ПОРЕСКИ ПЛАТАЦ, ПОДНОСИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОЈЕДИНАЧНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА). 

ПОЈЕДИНАЧНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА САДРЖИ:  

1) ЗБИРНЕ ПОДАТКЕ О ОБРАЧУНАТОМ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ ОД 

СТРАНЕ ЈЕДНОГ ПОРЕСКОГ ПЛАЦА ЗА СВЕ ПРИМАОЦЕ ПРИХОДА И 

2) ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОДАТКЕ О ОБРАЧУНАТОМ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ ОД 

СТРАНЕ ЈЕДНОГ ПОРЕСКОГ ПЛАЦА ЗА СВАКОГ ПРИМАОЦА ПРИХОДА. 

ПОЈЕДИНАЧНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПОДНОСИ СЕ ПРЕ СВАКЕ ИСПЛАТЕ 

ПРИХОДА НА КОЈИ СЕ ОБРАЧУНАВА И ПЛАЋА ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ, КАО И 

ПРЕ СВАКОГ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ КАДА СЕ ТИ ДОПРИНОСИ ПЛАЋАЈУ БЕЗ ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ. 

ПОЈЕДИНАЧНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА И ИЗМЕЊЕНА ПОЈЕДИНАЧНA 

ПОРЕСКA ПРИЈАВA ПОДНОСЕ СЕ ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ.  

АКО ПОЈЕДИНАЧНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА САДРЖИ НЕДОСТАТКЕ У 

ПОГЛЕДУ ФОРМАЛНЕ ИСПРАВНОСТИ И МАТЕМАТИЧКЕ ТАЧНОСТИ, 

ПОРЕСКА УПРАВА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ОБАВЕШТАВА ПОДНОСИОЦА 

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ О ТИМ НЕДОСТАЦИМА. 
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ПОНОВНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ СА 

ОТКЛОЊЕНИМ НЕДОСТАЦИМА НЕ СМАТРА СЕ ПОДНОШЕЊЕМ ИЗМЕЊЕНЕ 

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ. 

ПОЈЕДИНАЧНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА СМАТРА СЕ ПОДНЕТОМ КАДА 

ПОРЕСКА УПРАВА ПОТВРДИ ФОРМАЛНУ ИСПРАВНОСТ И МАТЕМАТИЧКУ 

ТАЧНОСТ ИСКАЗАНИХ ПОДАТАКА, ДОДЕЛИ БРОЈ ПРИЈАВЕ, БРОЈ ОДОБРЕЊА 

ЗА ПЛАЋАЊЕ УКУПНОГ ИЗНОСА ОБАВЕЗЕ ПО ТОМ ОСНОВУ И У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ДОСТАВИ ТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОДНОСИОЦУ 

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ. 

ПОЈЕДИНАЧНУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ 

ПОДНОСИ ПОРЕСКА УПРАВА УМЕСТО ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА, ОДНОСНО 

ПОРЕСКОГ ПЛАЦА, У СЛУЧАЈУ КАДА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК, ОДНОСНО 

ПОРЕСКИ ПЛАТАЦ ПРОПУСТИ ДА ЈЕ ПОДНЕСЕ У РОКУ ПРОПИСАНОМ 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ. 

ПОРЕСКИ ПЛАТАЦ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА ЛИЦУ ЗА 

КОЈЕ ЈЕ ПЛАТИО ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ИЗДА ПОТВРДУ КОЈА САДРЖИ 

ПОДАТКЕ О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ЈАНУАРА 

ГОДИНЕ КОЈА СЛЕДИ ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ. 

АКТ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОВОГ ЧЛАНА ДОНЕЋЕ МИНИСТАР. 

  

ЧЛАН 41А 

 АКО ЈЕ ДРУГИМ ПРОПИСОМ ПРЕДВИЂЕНО ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

СА ПОДАЦИМА О ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ УРЕЂЕНО НА ДРУКЧИЈИ НАЧИН, 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА. 

 

Члан 42. 

Информативна пореска пријава је извештај који садржи податке од посебног 

значаја за фискални интерес Републике ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ 

ОБАВЕЗЕ. 

ПОДАЦИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ НАРОЧИТО 

ПОДАЦИ О ИМОВИНИ, О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА, ПОСЛОВНИМ 

АКТИВНОСТИМА И НОВЧАНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА ЛИЦА КОЈЕ ПОДНОСИ 

ИНФОРМАТИВНУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ. 

Податке из става 1. СТАВА 2. овог члана, лица која су дужна да достављају 

податке, као и начин и рокове подношења информативне пореске пријаве, утврђује 

министар. 

 

Члан 65. 

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

року прописаном законом.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ДОСПЕВА 

ЗА ПЛАЋАЊЕ РАНИЈЕГ ОД СЛЕДЕЋИХ ДАНА, И ТО: 

1) ДАНА КОЈЕГ ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ДОСПЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ У РОКУ 

ПРОПИСАНОМ ЗАКОНОМ; 

2) ДАНА КОЈИ ЈЕ У ПОЈЕДИНАЧНОЈ ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ НАВЕДЕН КАО 

ДАТУМ ПЛАЋАЊА. 

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 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3DZakon+o+poreskom+postupku+i+poreskoj++%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-1%26regExpZaMarkiranje%3D#c0054
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доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза, доспева истеком рока 

из члана 75. ст. 4-6. СТ. 8-11. овог закона, ако пореским законом није друкчије уређено.  

  

Члан 75. 

         На износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, ОСИМ 

КАМАТЕ, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној 

стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог 

интересног рачуна од сто. 

На дуговани порез и споредна пореска давања, ОСИМ КАМАТЕ, камата се 

обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости. 

КАМАТА СЕ ОБРАЧУНАВА ЗА КАЛЕНДАРСКИ БРОЈ ДАНА ПЕРИОДА 

ДОЦЊЕ У ИЗМИРЕЊУ ОБАВЕЗА У ОДНОСУ НА КАЛЕНДАРСКИ БРОЈ ДАНА У 

ГОДИНИ (365, ОДНОСНО 366 ДАНА) ДЕКУРЗИВНИМ НАЧИНОМ ОБРАЧУНА, 

БЕЗ ПРИПИСА КАМАТЕ ГЛАВНИЦИ ИСТЕКОМ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА. 

КАМАТА СЕ У СМИСЛУ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ОБРАЧУНАВА ЗА СВЕ 

КАЛЕНДАРСКЕ ДАНЕ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ. 

ПОД ОБРАЧУНСКИМ ПЕРИОДОМ ПОДРАЗУМЕВА СЕ ПЕРИОД ОД ПРВОГ 

ДАНА ДОЦЊЕ, ОДНОСНО ПРОМЕНЕ ИЗНОСА ДУГА И/ИЛИ ПРОМЕНЕ СТОПЕ 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И /ИЛИ ИСТЕКА СВАКЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ У 

ПЕРИОДУ ДОЦЊЕ ЗА КОЈИ СЕ ВРШИ ОБРАЧУН. 

УКУПАН ИЗНОС КАМАТЕ ПРЕДСТАВЉА ЗБИР ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ 

ЗА ПОЈЕДИНЕ ОБРАЧУНСКЕ ПЕРИОДЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА. 

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, ОСИМ 

КАМАТЕ, 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 101. 

Пописана покретна ствар, на којој је уписана залога у корист Републике или је 

покренут поступак установљавања заложног права у корист Републике, не одузима се 

од пореског обвезника у моменту пописа. 

Пописана покретна ствар одузима се од пореског обвезника по истеку рока из 

члана 104. ст. 3. и 6.  СТ. 4. И 7. овог закона, о чему се саставља записник.  

Изузетно, ако постоје основи сумње да ће порески обвезник угрозити принудну 

наплату пореза тако што ће сакрити, отуђити, уништити или учинити неупотребљивом 

пописану покретну ствар, укључујући и пописану покретну ствар на којој је, у складу 

са законом, установљено заложено право Републике, пре или у поступку принудне 

наплате, ствар ће се одузети у моменту пописа. 

Порески извршитељ је дужан да образложи постојање основа сумње из става 3. 

овог члана. 

У случају из става 3. овог члана, саставља се записник о попису, процени и 

заплени покретних ствари. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3DZakon+o+poreskom+postupku+i+poreskoj++%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-1%26regExpZaMarkiranje%3D#c0075
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+%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
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Члан 104. 

Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања или 

непосредном погодбом између купца и Пореске управе, о чему се доноси закључак.  

Усменим јавним надметањем, у смислу овог закона, сматра се усмено јавно 

надметање на коме учествују најмање два понуђача. Уколико на неком усменом јавном 

надметању нема најмање два понуђача, усмено јавно надметање се поново оглашава у 

року од осам дана од дана за који је било оглашено усмено јавно надметање на коме 

није било најмање два понуђача.  

АКО СЕ НА ОГЛАШЕНО УСМЕНO ЈАВНO НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ 

СТВАРИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈАВИ САМО ЈЕДАН ПОНУЂАЧ, ПОКРЕТНЕ 

СТВАРИ МОГУ СЕ ПРОДАТИ ТОМ ПОНУЂАЧУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ. 

Ако је покретна ствар подложна кварењу или ако њено чување изискује велике 

трошкове, Пореска управа ту ствар продаје непосредном погодбом, без одлагања.  

Продаја путем усменог јавног надметања одредиће се код ствари веће 

вредности, када се може очекивати да ће се продати по цени већој од износа који би се 

добио продајом путем непосредне погодбе. 

На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је 

појединачна вредност преко 200.000 динара, могу учествовати само лица која положе 

депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари. У случају да купац 

покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји 

покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у 

односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног 

депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари. 

Продаји заплењених покретних ствари приступа се по истеку рока од осам дана 

од дана пописа. 

Пореска управа ће, у року од пет дана од дана заплене, огласити продају ствари 

на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И огласној табли. Оглашавање продаје ствари врши се и у 

дневном листу који се продаје на територији целе Републике, ако је процењена 

вредност покретних ствари које се продају путем усменог јавног надметања већа од 

1.000.000 динара. 

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица 

не могу бити купци ствари из става 1. овог члана. 

Забрана за лица из става 8. СТАВА 9. овог члана односи се и на препродају 

купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у 

периоду од годину дана по извршеној продаји. 

На првом усменом јавном надметању, као и у року одређеном за продају 

непосредном погодбом, покретна ствар се не може продати по цени нижој од 75%   

60% процењене вредности. 

Ако се покретна ствар не прода на првом усменом јавном надметању, 

закључком се одређује и заказује друго, у року од осам дана од дана одржавања 

првог јавног надметања. 

На другом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати по 

цени нижој од 50% 30% утврђене процењене вредности. 

Ако покретна ствар не буде продата ни на другом усменом јавном 

надметању, јавна надметања се понављају на начин из става 11. овог члана, са 

најнижом ценом од једне трећине процењене вредности, све до продаје ствари, 

односно истека рока од три месеца од дана доношења закључка о одређивању 

продаје путем усменог јавног надметања. 
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Покретне ствари које нису продате непосредном погодбом у року из става 

10. овог члана продају се по правилима која важе за друго и наредна усмена јавна 

надметања 

АКО ПОКРЕТНА СТВАР НЕ БУДЕ ПРОДАТА НИ НА ДРУГОМ 

УСМЕНОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА 

ДОНОШЕЊА ЗАКЉУЧКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, ПОРЕСКА УПРАВА ЋЕ КОНСТАТОВАТИ ДА 

ПРОДАЈА НИЈЕ УСПЕЛА И ДОНЕЋЕ ЗАКЉУЧАК ДА СЕ НАСТАВЉА СА 

ПРОДАЈОМ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, А ПРОДАЈНА ЦЕНА ЈЕ ПРЕДМЕТ 

ДОГОВОРА ИЗМЕЂУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И КУПЦА И ЗА ЊУ СЕ НЕ ТРАЖИ 

САГЛАСНОСТ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА. 

ПРОДАЈА СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПОНАВЉА СЕ СВЕ 

ДО ПРОДАЈЕ ПОКРЕНЕ СТВАРИ, ОДНОСНО ДО ИСТЕКА РОКА ОД ШЕСТ 

МЕСЕЦИ ОД ДОНОШЕЊА ЗАКЉУЧКА ИЗ СТАВА 14. ОВОГ ЧЛАНА. 

Покретне ствари се могу продати на првом усменом јавном надметању за 

износ који је мањи од 75% од утврђене почетне вредности, односно по цени нижој 

од 50% утврђене почетне вредности, на другом усменом јавном надметању, ако се 

са тим писмено сагласи порески обвезник. 

Када су заплењене ствари продате, Пореска управа ће купцу, после извршене 

уплате износа за који му је покретна ствар продата издати документ о продаји имовине 

којим се купцу потврђује да је на њега пренето право својине и да је правни основ 

стицања права својине куповина ствари у поступку принудне наплате пореза. 

Поступак продаје заплењених ствари прекида се када постигнута цена достигне 

висину дугованог пореза и споредних пореских давања, а преостале ствари враћају се 

пореском обвезнику. 

Ако продаја заплењених ствари није успела на првом усменом јавном 

надметању, као и на наредним јавним надметањима, односно путем непосредне 

погодбе у року из става 13. СТАВА 15. овог члана ствари се преносе у својину 

Републике решењем Пореске управе, односно у својину јединице локалне самоуправе 

решењем надлежног органа јединице локалне самоуправе, по цени која ће се утврдити 

накнадном проценом њихове вредности. 

Орган надлежан за евиденцију покретних ствари у државној својини дужан је 

да, у року од 30 дана од дана правоснажности решења из става 18. овог члана, покретне 

ствари пренете у својину Републике преузме у државину. 

ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ КОЈИ 

НАСТАНУ НА ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ НАКОН ДОСТАВЕ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 18. 

ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, КАО И ЗА ШТЕТУ КОЈА НАСТАНЕ УСЛЕД ИСТИХ, 

ОДГОВАРА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.  

Влада ближе уређује начин и поступак са стварима из става 19. овог члана. 

Покретне ствари на усменом јавном надметању или непосредном погодбом 

купују се у виђеном стању. 

О извршеној продаји покретних ствари саставља се записник. 

 

Члан 110. 

Ако непокретност не буде продата по правилима о усменом јавном надметању у 

року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању јавне продаје усменим 

јавним надметањем, директор Пореске управе или лице у Пореској управи које он за то 

овласти, закључком одређује продају непокретности непосредном погодбом. 



24 

 

У случају из става 1. овог члана, непокретност се не може продати по цени 

нижој од једне трећине утврђене почетне вредности. 

О току непосредне погодбе саставља се записник. 

По окончању продаје непокретности непосредном погодбом, Пореска управа 

доноси решење о продаји непокретности. 

Ако се непокретност не може продати ни путем непосредне погодбе у року од 

шест месеци од дана доношења закључка из члана 108. став 2. овог закона, Пореска 

управа ће донети решење којим непокретност преноси у својину Републике, односно 

надлежни орган јединице локалне самоуправе ће донети решење којим непокретност 

преноси у својину јединице локалне самоуправе, у вредности једне трећине утврђене 

почетне вредности. 

Решење из става 5. овог члана доставља се пореском обвезнику и органу 

надлежном за регистар непокретности. 

Пореска управа намирује приоритетно хипотекарно потраживање до једне 

трећине утврђене почетне вредности непокретности. 

По намирењу потраживања приоритетних поверилаца, Пореска управа доставља 

доказ о намирењу органу надлежном за вођење регистра, са налогом да се хипотека 

брише. 

Купци не могу бити, по основу јавног надметања или по основу непосредне 

погодбе, порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима 

повезана лица. 

Забрана за лица из става 9. овог члана односи се и на препродају купљене 

непокретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у 

периоду од годину дана по извршеној продаји. 

Орган надлежан за евиденцију непокретности у државној својини дужан је да, у 

року од 30 дана од дана правоснажности решења из става 5. овог члана, непокретности 

пренете у својину Републике преузме у државину. 

ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈИ 

НАСТАНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ НАКОН ДОСТАВЕ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 6. 

ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, КАО И ЗА ШТЕТУ КОЈА НАСТАНЕ УСЛЕД ИСТИХ, 

ОДГОВАРА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.  

Влада ближе уређује начин и поступак са непокретностима из става 11. овог 

члана. 

 

Члан 114е 

Одредбе овог закона о застарелости права на утврђивање, наплату и 

повраћај не примењују се на доприносе за обавезно социјално осигурање. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА О ЗАСТАРЕЛОСТИ ПРАВА НА 

УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И ПОВРАЋАЈ ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА СВЕ ЈАВНЕ 

ПРИХОДЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАСТАРЕЛОСТ ПРОПИСАНА ДРУГИМ ПОРЕСКИМ 

ЗАКОНОМ НА ДРУКЧИЈИ НАЧИН.  

  

Члан 115. 

Влада може, на предлог министра, 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, уз претходну сагласност јединице локалне 

самоуправе којој припадају изворни јавни приходи на које се примењује овај закон, 
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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. ст. 2. и 3.  

СТАВ 2. овог закона, као и у другим случајевима прописаним законом.  

 

Члан 122. 

Ако се у поступку канцеларијске контроле утврди постојање неправилности у 

погледу података од значаја за утврђивање висине пореске обавезе, порески инспектор 

је дужан да сачини записник о контроли. 

Порески обвезник има право да у року од три дана од дана пријема 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 пријема и сачини допуну записника. 

На основу записника из ст. 1. и 3. овог члана, Пореска управа доноси решење о 

утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка (1) овог закона, у року од 60 

дана од дана достављања записника, односно допунског записника.  

У РЕШЕЊУ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИМ СЕ ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ 

УТВРЂУЈЕ ЗБИРНО НА НИВОУ ИСПЛАТИОЦА ПРИХОДА, ПОРЕСКА УПРАВА 

НАЛАЖЕ ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ И ДА ПОДНЕСЕ ПОЈЕДИНАЧНУ ПОРЕСКУ 

ПРИЈАВУ У КОЈОЈ ОТКЛАЊА УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ. 

 

Члан 129. 

Ако се у поступку теренске контроле утврди да порески обвезник није 

применио, или није правилно применио прописе приликом утврђивања пореза које 

обвезник сам врши, на основу записника о извршеној теренској контроли, односно 

допунског записника, доноси се решење из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка (1) овог 

закона. 

Пореска управа доноси решење из става 1. овог члана у року од 60 дана од дана 

достављања записника, односно допунског записника о теренској контроли. 

У РЕШЕЊУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИМ СЕ ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ 

УТВРЂУЈЕ ЗБИРНО НА НИВОУ ИСПЛАТИОЦА ПРИХОДА, ПОРЕСКА УПРАВА 

НАЛАЖЕ ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ И ДА ПОДНЕСЕ ПОЈЕДИНАЧНУ ПОРЕСКУ 

ПРИЈАВУ У КОЈОЈ ОТКЛАЊА УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ. 

 

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.  

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР МОЖЕ РЕШЕЊЕМ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ 

ОПРЕМУ КОЈОМ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО 

НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ, А КОЈУ ЗАТЕКНЕ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ.  

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТА ОПРЕМА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ 

ОСТАВИТИ НА ЧУВАЊЕ ЛИЦУ ОД КОГА ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТА ДО 

ИСТЕКА РОКА ИЗ ЧЛАНА 129А СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА, УКОЛИКО СЕ 

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
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3DZakon+o+poreskom+postupku+i+poreskoj++%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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ПРОЦЕНИ ДА БИ ТРОШКОВИ ОДУЗИМАЊА И  ЧУВАЊА БИЛИ НЕСРАЗМЕРНО 

ВЕЛИКИ У ОДНОСУ НА ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ. 

 

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. СТАВ 4. 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. 

 

Члан 134. 

Кад порески инспектор нареди меру одузимања ствари из члана 130. овог 

закона, дужан је да утврди вредност одузетих ствари и да их ОДУЗЕТЕ СТВАРИ ПО 

ВРСТИ И КОЛИЧИНИ ускладишти на месту одређеном актом министра. 

Вредност ствари из става 1. овог члана утврђује се УТВРЂУЈЕ КОМИСИЈА у 

висини цене по којој се та ствар може набавити на тржишту у моменту одузимања, У 

РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА ОДУЗИМАЊА. 

Ако је одузета ствар подложна кварењу или ако њено чување изискује велике 

трошкове, Пореска управа поступа на начин из члана 104. став 3. СТАВ 4. овог закона. 

Продаја ствари из става 1. овог члана врши се по поступку који се примењује у 

принудној наплати. 

Поступак са стварима из ст. 1-4. овог члана ближе уређује министар. 

По коначности решења из члана 133. став 1. овог закона, односно по окончању 

поступка покренутог у складу са одредбама члана 138. овог закона, одузете ствари, 

осим ствари из става 3. овог члана, продају се путем јавне продаје, односно преко 

трговачке мреже, а одузете цигарете и алкохолна пића без контролне акцизне маркице 

ОДУЗЕТИ АКЦИЗНИ ПРОИЗВОДИ, ИЗУЗЕВ ДЕРИВАТА НАФТЕ, ПАПИРНЕ ТУБЕ 

ЗА ЦИГАРЕТЕ, ФИЛТЕРИ ЗА ЦИГАРЕТЕ, ПАПИР ЗА ЦИГАРЕТЕ, МАШИНИЦЕ ЗА 

ПУЊЕЊЕ ПАПИРНИХ ТУБА ЗА ЦИГАРЕТЕ, КАО И ДРУГЕ МАШИНИЦЕ ЗА 

УВИЈАЊЕ РЕЗАНОГ ДУВАНА комисијски се уништавају. 

ПРЕ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА 

ПОНОВО ВРШИ УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОДУЗЕТИХ СТВАРИ У СЛУЧАЈУ 

КАДА ЈЕ ПРОТЕКЛО ВИШЕ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ОДУЗИМАЊА 

СТВАРИ.  

Јавна продаја одузетих ствари из става 4. овог члана врши се путем усменог 

јавног надметања на коме се одузете ствари не могу продати по цени нижој од 80%  

60% од њихове утврђене вредности, а кварљива роба по цени нижој од 50%  40%  од 

њихове утврђене вредности. 

ЈАВНА ПРОДАЈА ОДУЗЕТИХ СТВАРИ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ 

СЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈУ ЈАВНУ ПРОДАЈУ 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ. 

Влада уређује поступак са одузетим стварима из овог члана за случај кад се 

одузете ствари не продају на поновљеним усменим јавним надметањима, под условом 

из става 6. СТАВА 4. овог члана, у року од три месеца од правоснажности решења из 

члана 133. став 1. овог закона, односно по окончању поступка покренутог у складу са 

одредбама члана 138. овог закона. 
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Купац одузетих ствари не може бити порески обвезник, лице запослено у 

Пореској управи и са њима повезана лица. 

Средства остварена продајом ствари, по одбитку трошкова, уплаћују се у буџет 

Републике. 

Изузетно од става 6. овог члана, ПО ИСТЕКУ РОКА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ 

ЧЛАНА, Влада може одузете ствари из става 1. овог члана уступити без накнаде 

државним органима, хуманитарним организацијама и другим корисницима 

хуманитарне помоћи, установама културе, као и у друге оправдане сврхе. 

Одузете ствари из става 1. овог члана које се не могу продати, односно 

употребити због здравствених, ветеринарских, фитосанитарних, сигурносних и других 

прописаних разлога или услед већег оштећења, уништавају се у складу са прописима. 

Трошкове ПРЕВОЗА И уништавања сноси порески обвезник од кога су одузете 

ствари, а ако је он непознат или недоступан, трошкове ПРЕВОЗА И уништавања сноси 

Пореска управа. 

АКТ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОВОГ ЧЛАНА ДОНЕЋЕ МИНИСТАР. 

 

Члан 159. 

Јединица локалне самоуправе дужна је да Пореској управи достави податке, о 

порезима и споредним пореским давањима које наплаћује, који су од значаја за 

обављање послова из надлежности Пореске управе прописаних овим законом. 

Врсту података, начин и поступак достављања података из става 1. овог члана 

споразумно ће ближе уредити министар и министар надлежан за послове државне 

управе и локалне самоуправе. 

 ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ ДА У РОКУ ОД ПЕТ 

ДАНА ПО ИСТЕКУ КАЛЕНДАРСКОГ МЕСЕЦА ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ БАЗЕ ПОДАТАКА О ОБВЕЗНИЦИМА ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ, КАО И ПОДАТКЕ ИЗ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ. 

 

Члан 159а  

Статус резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког 

опорезивања нерезидент доказује код исплатиоца прихода - резидента, потврдом о 

резидентности овереном од надлежног органа друге државе уговорнице чији је 

резидент и то на посебном обрасцу ИЛИ ОВЕРЕНОМ ПРЕВОДУ ПОТВРДЕ НА 

ОБРАСЦУ КОЈИ ПРОПИСУЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДРЖАВЕ СА КОЈОМ ЈЕ 

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА.  

Статус резидента Републике Србије, код иностраног исплатиоца прихода, 

резидент доказује потврдом на посебном обрасцу, осим у случајевима када се статус 

резидента доказује потврдом на обрасцу који прописује надлежни орган државе са 

којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања. 

Поступак и начин издавања, као и изглед образаца из ст. 1. и 2. овог члана 

прописује министар. 

Потврде из ст. 1. и 2. овог члана издаје организациона јединица Пореске управе 

надлежна према месту седишта, односно пребивалишта, односно боравишта, 

подносиоца захтева. 

 

Члан 160. 

Пореска управа: 

1) врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води јединствен 

регистар пореских обвезника; 
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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)  

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

од стране организационих јединица Пореске управе; 

7а) (брисана)  

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; 

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;  

13в) ВРШИ КОНТРОЛУ МЕЊАЧКОГ И ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА, У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМ ЈЕ УРЕЂЕНО ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ, КАО И 

КОНТРОЛУ СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА И СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА 

НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, 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; 
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14) обавља друге послове у складу са законом; 

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

са законом. 

 

ВАНБИЛАНСНО ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО 

 

ЧЛАН 163А 

 У ВАНБИЛАНСНОМ ПОРЕСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ ПОРЕСКА УПРАВА 

ВОДИ НЕПЛАЋЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ: 

1) ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА КОЈИ СУ САГЛАСНО ДРУГИМ ПРОПИСИМА 

БРИСАНИ ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА, ОСИМ АКО ЈЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ТИХ 

ОБАВЕЗА ОДГОВОРНО ДРУГО ЛИЦЕ; 

 2) ЗА КОЈЕ ЈЕ НАСТУПИЛА АПСОЛУТНА ЗАСТАРЕЛОСТ У СКЛАДУ СА 

ОВИМ ЗАКОНОМ.  

 НЕПЛАЋЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА 

ВОДЕ СЕ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ПО ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ. 

ПОРЕСКА УПРАВА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕНОСИ ИЗ ПОРЕСКОГ РАЧУНОВОДСТВА У 

ВАНБИЛАНСНО ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО ПО САЗНАЊУ О БРИСАЊУ ИЗ 

ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА, ОДНОСНО ПРОТЕКОМ РОКА ЗАСТАРЕЛОСТИ У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

САДРЖИНУ, ПОСТУПАК И НАЧИН ВОЂЕЊА ВАНБИЛАНСНОГ 

ПОРЕСКОГ РАЧУНОВОДСТВА БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР АКТОМ ИЗ ЧЛАНА 

163. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

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. 

Заменика директора поставља Влада, на период од пет година, на предлог 

министра, а по спроведеном јавном конкурсу. 

ДИРЕКТОР ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ИМА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА, КОЈИ ЗА СВОЈ 

РАД ОДГОВАРА ДИРЕКТОРУ. 

             ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ПОМАЖЕ ДИРЕКТОРУ У ОКВИРУ ОВЛАШЋЕЊА 

КОЈА МУ ОН ОДРЕДИ.  

            ОСНОВНА ПЛАТА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ОДРЕЂУЈЕ СЕ МНОЖЕЊЕМ 

КОЕФИЦИЈЕНТА 7,11, КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ЗА III ГРУПУ ПОЛОЖАЈА – У КОЈУ СЕ 

СВСТАВА И ПОЛОЖАЈ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, СА 

ОСНОВИЦОМ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТЕ, КОЈА СЕ ЗА ДРЖАВНЕ 

СЛУЖБЕНИКЕ И НАМЕШТЕНИКЕ УТВРЂУЈЕ ЗА СВАКУ БУЏЕТСКУ ГОДИНУ 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А НАКНАДЕ И 

ДРУГА ПРИМАЊА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА УТВРЂУЈУ СЕ У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПЛАТЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЕШТЕНИКА. 

           ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ПОСТАВЉА ВЛАДА, НА ПЕРИОД ОД ПЕТ 

ГОДИНА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА, ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ПОЛОЖАЈ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА. 

 

Члан 169о 
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Порески службеник чији је рад по завршетку године оцењен оценом 

"нарочито се истиче", а који је постигао изузетне резултате рада, може 

превремено стећи НЕПОСРЕДНО више звање. 

Више звање порески службеник може стећи и у години у којој испуњава услове 

за стицање старосне пензије. 

Ванредно се у Пореској управи може напредовати само једном. 

Одлуку из ст. 1. и 2. овог члана доноси директор Пореске управе, на образложен 

предлог непосредног руководиоца. 

 

Члан 169п 

Порески службеници имају право на плату која се састоји од основне плате и 

додатака на плату. 

Основна плата одређује се множењем основног коефицијента и додатног 

коефицијента, уколико је предвиђен за одређено радно место, са основицом за обрачун 

и исплату плата која се утврђује у складу са законом којим се уређују плате државних 

службеника и намештеника. 

Основни коефицијент мора бити изједначен за одговарајућа звања у основним и 

осталим функцијама, тако што ће основни коефицијент бити исти: за звања главног 

пореског саветника и самосталног пореског саветника; за звање самосталног пореског 

инспектора и вишег пореског саветника; за звање вишег пореског инспектора II и 

пореског саветника I; за звање пореског инспектора II и пореског саветника; за звање 

млађег пореског инспектора и млађег пореског саветника, односно тако што ће 

основни коефицијент за звања са вишом и средњом стручном спремом у основним 

функцијама бити исти са основним коефицијентом за звања са вишом и средњом 

стручном спремом у осталим функцијама. 

Додатни коефицијент може се утврдити за одређена радна места, у зависности 

од посебних услова рада, одговорности, сложености послова, обима, тежине и природе 

посла. 

Основна плата увећава се по основу додатака, у складу са законом којим се 

уређују плате државних службеника и намештеника И ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 

Намештеницима у Пореској управи, поред коефицијента прописаног за радна 

места намештеника у складу са законом којим се уређују плате државних службеника и 

намештеника, може се утврдити и додатни коефицијент. 

ПЛАТА УТВРЂЕНА ПО ОДРЕДБАМА СТ. 1-6. ОВОГ ЧЛАНА, МОЖЕ СЕ 

КОРИГОВАТИ ТАКО ДА ИЗНОС ПЛАТЕ ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЕШТЕНИКА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ БУДЕ МАЊИ ОД ПЛАТЕ ЛИЦА 

ЗАПОСЛЕНОГ У НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ НА ИСТИМ ПОСЛОВИМА. 

ПЛАТА УТВРЂЕНА ПО ОДРЕДБАМА СТ. 1-7. ОВОГ ЧЛАНА, МОЖЕ СЕ 

КОРИГОВАТИ СХОДНО РАДНОМ УЧИНКУ ПОРЕСКОГ СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЕШТЕНИКА, А КРИТЕРИЈУМЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК КОРИГОВАЊА 

ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 

Висину основног и додатног коефицијента, платне групе и платне разреде за 

звања пореских службеника из чл. 169к и 169л овог закона, као и висину додатног 

коефицијента из става 6. овог члана за намештенике прописује министар. 

 

Признања и награде 

ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И УМАЊЕЊЕ ПЛАТА 

 

Члан 169т 
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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 И НАМЕШТЕНИКУ могу се доделити признања и новчане 

награде. 

Признања и новчане награде додељују се МОГУ СЕ ДОДЕЉИВАТИ 

КВАРТАЛНО И на дан Пореске управе. 

ЗА НЕДОВОЉНО ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА У ОБАВЉАЊУ 

ПОСЛОВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ПОРЕСКОМ СЛУЖБЕНИКУ И НАМЕШТЕНИКУ 

МОЖЕ СЕ УМАЊИТИ ОСНОВНА ПЛАТА НАЈВИШЕ ЗА 30%. 

Врсте, поступак доделе признања, КРИТЕРИЈУМЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ, КАО и висину новчаних награда, ОДНОСНО УМАЊЕЊА ПЛАТА 

прописује министар, на предлог директора Пореске управе. 

  

Члан 176. 

Ко НЕОВЛАШЋЕНО ставља у промет, односно продаје производе који нису 

посебно обележени прописаним контролним акцизним маркицама, у складу са 

законом,  СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ СМАТРАЈУ АКЦИЗНИМ ПРОИЗВОДИМА, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

Предузетник, односно одговорно лице у правном лицу које се бави 

производњом или увозом производа који, у складу са законом, морају бити посебно 

обележени контролним акцизним маркицама, а не предузме мере да ови производи пре 

стављања у промет буду обележни контролним акцизним маркицама, казниће се 

затвором од шест месеци до три године. 

Предузетнику се за кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана изриче и мера 

безбедности забране вршења позива, делатности или дужности од једне године до пет 

година. 

Одговорном лицу у правном лицу се за кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана 

изриче и мера безбедности забране вршења позива, односно дужности у трајању од 

једне године до пет година. 

Производи који СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ СМАТРАЈУ АКЦИЗНИМ 

ПРОИЗВОДИМА А КОЈИ СУ НЕОВЛАШЋЕНО СТАВЉЕНИ У ПРОМЕТ, КАО И 

ПРОИЗВОДИ КОЈИ нису посебно обележени прописаним контролним акцизним 

маркицама и имовинска корист остварена кривичним делом, одузеће се. 

 

Члан 177. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску 

пријаву прописану пореским законом, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОЈЕДИНАЧНУ ПОРЕСКУ 

ПРИЈАВУ, не обрачуна и не плати порез у законом прописаном року, казниће се за 

прекршај новчаном казном у висини од 15% до 20% износа пореза утврђеног у 

поступку пореске контроле. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску 

пријаву из става 1. овог члана, а обрачуна али не плати порез у законом прописаном 

року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 10% до 15% износа пореза 

утврђеног у пореској контроли. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који поднесе пореску пријаву 

из става 1. овог члана, а обрачуна али не плати порез у законом прописаном року, 

казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 5% до 10% износа пореза 

утврђеног у пореској контроли. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску 

пријаву из става 1. овог члана, али обрачуна и плати порез у законом прописаном року, 
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казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% до 5% износа пореза 

утврђеног у пореској контроли. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску 

пријаву прописану пореским законом у случајевима када је законом прописано да се не 

спроводи самоопорезивање, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 15% 

до 20% износа пореза утврђеног решењем Пореске управе. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000  500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 12.500  

30.000 динара. 

За прекршај из става 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000  500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 10.000  

20.000 динара. 

За прекршај из става 3. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000  500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 10.000 

20.000 динара. 

За прекршај из става 4. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000  500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 10.000  

20.000 динара. 

За прекршај из става 5. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000  500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 12.500  

30.000 динара. 

За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 5.000 до 50.000  10.000 до 100.000 динара. 

 

Члан 178. 

Ако је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи од износа који је требало 

утврдити у складу са законом, порески обвезник - правно лице или предузетник 

казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% разлике ова два износа. 

Ако разлика из става 1. овог члана износи од 5% до 25% износа који је требало 

да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник - правно лице или предузетник 

казниће се новчаном казном у висини од 5% те разлике. 

Ако разлика из става 1. овог члана износи од 25% до 50% износа који је требало 

да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник - правно лице или предузетник 

казниће се новчаном казном у висини од 15% те разлике.  

Ако је разлика из става 1. овог члана већа од 50% износа који је требало да буде 

утврђен у пореској пријави, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће 

се новчаном казном у висини од 25% те разлике. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000  500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 10.000 

20.000 динара. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 10.000 

20.000 динара. 

За прекршај из става 3. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 10.000 

20.000 динара. 

За прекршај из става 4. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 15.000 

30.000 динара. 

За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 5.000 до 50.000 10.000 до 100.000 динара. 
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Члан 178а 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који у пореској пријави да 

нетачне податке што је за последицу имало или могло да има утврђивање мањег износа 

пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% разлике износа пореза 

који је утврђен или требао да буде утврђен у складу са законом и износа пореза који је 

утврђен или требао да буде утврђен према подацима из пореске пријаве. 

Ако разлика из става 1. овог члана износи од 5% до 25%, порески обвезник - 

правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 5% те разлике. 

Ако разлика из става 1. овог члана износи од 25% до 50%, порески обвезник - 

правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 15% те разлике. 

Ако је разлика из става 1. овог члана већа од 50%, порески обвезник - правно 

лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 25% те разлике. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 10.000 

20.000 динара. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 10.000 

20.000 динара. 

За прекршај из става 3. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 10.000 

20.000 динара. 

За прекршај из става 4. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 

најмање у износу од 100.000 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 15.000 

30.000динара. 

За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 5.000 до 50.000 10.000 до 100.000динара. 

 

НЕПОДНОШЕЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ 

ЧЛАН 178Б 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ 

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ ПОДНЕСЕ ИНФОРМАТИВНУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 3% УКУПНОГ 

ПРИХОДА ОСТВАРЕНОГ ЗА ПРЕТХОДНУ ПОСЛОВНУ ГОДИНУ.   

 

Члан 179. 

Новчаном казном од 100.000 до 600.000 1.000.000 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) У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ (ЧЛАН 38. СТАВ 8); 

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
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2в) пореску пријаву не поднесе електронским путем (члан 38. став 11) У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ (ЧЛАН 38. СТАВ 9); 

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.);  

3) У ПОЈЕДИНАЧНОЈ ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ НАВЕДЕ НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ 

(ЧЛАН 41); 

3А) У ИНФОРМАТИВНОЈ ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ НЕ НАВЕДЕ ПОТПУНЕ 

ПОДАТКЕ (ЧЛАН 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);  

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  10.000 до 50.000 динара. 

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

50.000 до 300.000 400.000 динара. 

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
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
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Новчаном казном од 100.000 до 300.000 500.000 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);  

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 30.000 динара.  

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

25.000 до 150.000  200.000 динара. 

Новчаном казном од 100.000 до 150.000  300.000 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  СТАВ 4);  

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).  

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

новчаном казном од 5.000 до 7.000 10.000 динара.  

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

12.500 до 75.000 100.000 динара. 

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

која до истека наредног дана од 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 1.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ ОРГАН, ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА УПИС У 

ПРОПИСАНИ РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНУ ДЕЛАТНОСТ АКО 

ИЗВРШИ БРИСАЊЕ ЛИЦА БЕЗ ДОКАЗА О ПРЕСТАНКУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА 

КОЈИ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН (ЧЛАН 29. СТАВ 6).  

НОВЧАНОМ КАЗНОМ OД 100.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ БАНКА КОЈА ДОЗВОЛИ ИСПЛАТУ ЗАРАДА, ОДНОСНО НАКНАДА 

ЗАРАДА АКО НАЛОГ КОЈИМ СЕ БАНЦИ НАЛАЖЕ ИСПЛАТА ЗАРАДЕ, 

НАКНАДА ЗАРАДА, КАО И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ НЕ САДРЖИ 

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА ЗА ПЛАЋАЊЕ УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ТОМ 

ОСНОВУ КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИЛА ПОРЕСКА УПРАВА НА НАЧИН ИЗ ЧЛАНА 41. 

ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 30А). 

Новчаном казном од 100.000 до 600.000 1.000.000 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 180. 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 100.000 динара казниће се за прекршај 

физичко лице, које није предузетник 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) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за 

регистрацију, ако у пријави за регистрацију наведе нетачне податке, или ако не пријави 

све касније измене података у тој пријави, или ако пријави нетачне измене података 

(члан 25. тачка 1); 

3) омета или спречава овлашћеног службеника Пореске управе у обављању 

законом утврђене дужности у пореском поступку (члан 25. тачка 7); 

4) 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); 

5) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на 

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

6) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у законском или додатном року 

пореску пријаву, или ако је поднесе непотписану, или у пријаву унесе нетачне податке, 

а не исправи их у прописаном року, или је поднесе без потребне документације и 

доказа од значаја за утврђивање пореза (члан 25. тачка 2), члан 38. ст. 2, 3. и 5. и члан 

40. став 1  ЧЛАН 38. СТ. 2. И 3, ЧЛАН 40. СТАВ 1. И ЧЛАН 41); 
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7) на захтев Пореске управе, не достави или не достави на означено место на 

увид и проверу исправе од значаја за опорезивање (члан 44); 

8) 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); 

9) 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); 

10) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места на коме 

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); 

11) 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); 

12) 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); 

13) 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); 

14) 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); 

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

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

16) не омогући пореском инспектору да уђе на земљиште и у просторије у 

којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан, ради подвргавања контроли 

(члан 125. став 5); 

17) 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); 

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

документацију или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве од утицаја 

на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање (члан 25. тачка 3), члан 121. 

став 1. и члан 127. став 1); 

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

стање робе, односно у документацију или исправе, а не одреди лице које ће то учинити 

у његово име (члан 127. ст. 2. и 3); 

20) онемогућава пореског инспектора у спровођењу мере одузимања робе или 

одузимања документације у току пореске контроле (члан 130); 

21) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске 

полиције члан 135. став 3). 

 

НЕПОДНОШЕЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ 

ЧЛАН 180А 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ 

ПОДНЕСЕ ИНФОРМАТИВНУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ИЛИ У ЊОЈ НЕ НАВЕДЕ СВУ 

СВОЈУ ИМОВИНУ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У 

ВИСИНИ ОД 3% ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПРИЈАВЉЕНЕ ИМОВИНЕ.   

 

Члан 181. 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 100.000 динара казниће се за прекршај 

одговорно лице у: 
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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);  

2Г) ОРГАНУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ ИЛИ ДРУГОМ ЛИЦУ НАДЛЕЖНОМ ЗА 

УПИС У ПРОПИСАНИ РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНУ 

ДЕЛАТНОСТ, АКО ИЗВРШИ БРИСАЊЕ ЛИЦА БЕЗ ДОКАЗА О ПРЕСТАНКУ 

ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА КОЈИ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН (ЧЛАН 29. 

СТАВ 6);  

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

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

3а) банци, које до истека наредног дана од 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); 

3А) БАНЦИ КОЈА ДОЗВОЛИ ИСПЛАТУ ЗАРАДА, ОДНОСНО НАКНАДА 

ЗАРАДА, А НАЛОГ КОЈИМ СЕ БАНЦИ НАЛАЖЕ ИСПЛАТА ЗАРАДЕ, НАКНАДА 

ЗАРАДА, КАО И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ НЕ САДРЖИ ПОЗИВ НА БРОЈ 

ОДОБРЕЊА ЗА ПЛАЋАЊЕ УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ТОМ ОСНОВУ КОЈИ ЈЕ 

ДОДЕЛИЛА ПОРЕСКА УПРАВА НА НАЧИН ИЗ ЧЛАНА 41. ОВОГ ЗАКОНА (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 3  СТАВ 4.);  

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 

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
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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);  

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);  

             11А) ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, АКО У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА 

ПО ИСТЕКУ КАЛЕНДАРСКОГ МЕСЕЦА, НЕ ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ БАЗЕ ПОДАТАКА О ОБВЕЗНИЦИМА ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ, КАО И ПОДАТКЕ ИЗ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА КОЈЕ СУ ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (ЧЛАН 159); 

 12) банци, ако не обустави, или не обустави у прописаном 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); 

 

Члан 182. 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 10.000 до 100.000 динара казниће се за 

прекршај одговорно лице у организационој јединици Пореске управе ако: 

1)  пореском обвезнику ускрати бесплатне информације о пореским прописима 

или основну правну помоћ, ако је порески обвезник неук (члан 24. став 1. тачка 1); 

2)  пореском обвезнику ускрати увид у податке о утврђивању и наплати пореза 

који се о њему воде код Пореске управе или, на захтев пореског обвезника, не измени 

непотпуне, односно нетачне податке о пореском обвезнику (члан 24. став 1. тачка 6). 

Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај службено лице 

Пореске управе ако: 

1) се у пореском поступку не опходи према пореском обвезнику са поштовањем 

и уважавањем (члан 24. став 1. тачка 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#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
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#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
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2) онемогућава пореског обвезника да буде присутан током пореске контроле, у 

складу са овим законом (члан 24. став 1. тачка 10). 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ НОРМЕ 

 

ЧЛАН 45. 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 4. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ НА 

АКТЕ ДОНЕТЕ НАКОН СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ЧЛАН 46. 

 ПРОПИСИ ИЗ ЧЛ. 11, 26, 30, 33. И 34. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ 

ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, А ПРОПИС 

ИЗ ЧЛАНА 12. ОВОГ ЗАКОНА У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА СТУПАЊА НА 

СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ЧЛАН 47. 

 ЗБИРНА И ПОЈЕДИНАЧНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ 

КОЈИ ДОСПЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ ЗАКЉУЧНО СА 31. ДЕЦЕМБРОМ 2013. ГОДИНЕ 

ПОДНОСЕ СЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 41. 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, 2/12-ИСПРАВКА И 93/12). 

 

ЧЛАН 48. 

 ОДРЕДБЕ ЧЛ. 8, 12. И 13, ЧЛАНА 15. СТАВ 1, ЧЛ. 22. И 23, ЧЛАНА 36. 

СТАВ 1, ЧЛАНА 40. СТ 4. И 16, ЧЛАНА 41. СТАВ 2. И ЧЛАНА 43. СТАВ 3. ОВОГ 

ЗАКОНА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОДНОШЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ 

ПРИЈАВЕ, ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ. 

 ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 

ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 12. ОВОГ ЗАКОНА, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК КОЈИ 

ОБЕЗБЕДИ ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ МОЖЕ ПОДНОСИТИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ 

ПОЈЕДИНАЧНУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ПОРЕЗЕ ПО ОДБИТКУ У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПОЧЕВ ОД 1. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ. 

 ПОСТУПАК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ 

ПРИЈАВЕ ПОЧЕВ ОД 1. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ МОЖЕ УРЕДИТИ МИНИСТАР 

НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА. 

 

ЧЛАН 49. 

 ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 7. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 

ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА, ОДНОСНО ОМОГУЋАВАЊЕ ДИРЕКТНОГ 

ПРИСТУПА БАЗИ ПОДАТАКА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2014. 

ГОДИНЕ. 

 ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОРГАН КОЈИ ОБЕЗБЕДИ 

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ, МОЖЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ДОСТАВЉАТИ ОБАВЕШТЕЊА 

У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, ОДНОСНО ОМОГУЋИТИ ДИРЕКТАН ПРИСТУП 

БАЗИ ПОДАТАКА ПОЧЕВ ОД  1. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ. 

 

ЧЛАН 50. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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