
 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

 

I          УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. тач. 6. и 15. Устава 

Републике Србије, према којима Република Србија, између осталог, уређује порески 

систем и обезбеђује финансирање остваривања права и дужности Републике Србије, 

утврђених Уставом и законом. 

 

 

II         РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Основни разлог за доношење овог закона, односно основни циљ који се Законом 

жели постићи, je обједињавање плаћања обавеза по основу пореза по одбитку чиме се 

све постојеће пореске пријаве и други обрасци који се подносе при плаћању пореза по 

одбитку (35 образаца) замене једном, појединачном пореском пријавом. Наиме, 

предлаже се да се почев од 1. јануара 2014. године уведе нови образац појединачне 

пореске пријаве за порезе по одбитку, која ће садржати појединачне и збирне податке о 

обрачунатим порезима и доприносима за све примаоце прихода и на нивоу исплатиоца. 

Ова пријава ће се подносити искључиво у електронском облику пре сваке исплате 

зараде, накнаде зараде и других прихода. Ова промена доноси изузетно значајно 

поједностављење како поштовања одговарајућих пореских прописа за обвезнике тако и 

и контролу коју спроводи Пореска управа, што и једнима и другима битно смањује 

трошкове. Смањење административних трошкова процењује се на преко 1,5 милијарди 

динара. Истовремено, овом изменом обезбеђује се консолидација свих података који се 

односе на наведене приходе, информатичко повезивање са Централним регистром 

обавезног социјалног осигурања, аутоматско књижење плаћених пореза и доприноса. 

То, такође, омогућава успостављање ефикасног сервиса за пореске обвезнике са 

ажурним и тачним информацијама о њиховим задужењима и плаћеним обавезама.  

Други важан циљ је утврђивање правила које ће ојачати јединствено 

спровођења прописа и допринети повећању правне сигурности у примени прописа из 

надлежности Министарства финансија и привреде, што се постиже установљавањем 

обавезности аката (упутстава, мишљења, објашњења и слично) у поступању Пореске 

управе, а које даје министар надлежан за послове финансија или лице које он одреди.  

Остале промене имају следеће циљеве.  

Прецизирање овлашћења и надлежности Пореске управе у погледу послова 

контроле девизног пословања, послова у порескопрекршајном поступку, као и послова 

који се односе на процену тржишне вредности непокретности за коју се надлежност 

Пореске управе ограничава на поступке утврђивања пореза које она администрира.  

Прецизирање овлашћења и надлежности јединица локалне самоуправе у 

порескопрекршајном поступку тако да код покретања, вођења и изрицања казни у 

првостепеном прекршајном поступку који се односи на јавне приходе које те јединице 

утврђују, наплаћују и контролишу у јавноправном односу, као и код подношења 

захтева за покретање прекршајног поступка за те прекршаје, тако да имају иста права и 

обавезе које по овом закону има Пореска управа, као и прецизирање начина 

спровођења обавезе достављања Пореској управи електронским путем базе података 

које су од значаја за утврђивање пореза. 
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Имајући у виду процесни значај достављања пореских аката (од дана достављања теку 

рокови за улагање правних лекова, од тог дана се рачуна доспелост одређених 

обавеза...), прецизирају се одредбе које уређују достављање како би се достављање, а 

самим тим и наплата пореза, учинили ефикаснијим. 

Повећање ефикасности поступaка принудне наплате и поступака контроле 

пореских обвезника (у поступцима продаје ствари), уз смањење трошкова Пореске 

управе у том поступку поједностављењем корака у поступку продаје. 

Прецизирање и правнотехничко усаглашавање појединих одредаба Закона, како 

би се његова примена реализовала са што мање тумачења и на тај начин допринело 

бржем спровођењу пореског поступка и ефикаснијем раду пореске администрације, као 

и већој доследности у примени закона. Примера ради, предлаже се да пореску пријаву, 

осим пореског обвезника и одређених лица у посебним случајевима, може да потпише 

и лице које је порески обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски 

заступник и заступник по службеној дужности, прецизира се да поднету пореску 

пријаву порески обвезник може да измени највише два пута подношењем измењене 

пореске пријаве, врши се правнотехничко усаглашавање са законом којим се уређују 

привредна друштва  водећи рачуна да више не постоји ортачка радња као облик 

организовања предузетника и др. 

Повећање фискалне дисциплине кроз повећање прописаних новчаних казни у 

оквиру распона утврђених законом којим се уређују прекршаји.  

 

 Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења Закона 

 

Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема могућности 

да се циљеви који се желе постићи Законом реше без доношења Закона.  

 

  Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема 

 

Доношење Закона је једини начин за решавање проблема, из разлога што се 

ради о законској материји, коју је једино и могуће мењати и допуњавати одговарајућим 

изменама и допунама закона.  

 

 

III        ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ  

             РЕШЕЊА  

 

Уз чл 1, 3, 4, 29. и 45. овог закона 

Врши се прецизирање надлежности Пореске управе: 

- у пословима издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова, 

контроле мењачких послова, као и контроле девизног пословања који су били у 

надлежности Девизног инспектората, као и усклађивање са изменама закона којим се 

уређује девизно пословање; 

- у порескопрекршајном поступку, у смислу да је Пореска управа надлежна за 

покретање и вођење тог поступка у погледу јавних прихода које наплаћује Пореска 

управа а који није у искључивој надлежности прекршајног суда сходно одредбама 

закона којим се уређује прекршај; 

- у пословима који се односе на процену тржишне вредности непокретности у 

поступцима утврђивања пореза који су прописани пореским законима које Пореска 

управа администрира; 

- које се односи на могућност Пореске управе да на интернет страници објави 

обавештење о износима  пореских дуговања. 
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Такође, прописује се обавезност примене мишљења, објашњења, инструкција и 

упутстава које даје министар надлежан за послове финансија (или од њега овлашћено 

лице) у поступању Пореске управе у пореском поступку.  

 

Уз чл. 2. и 27. овог закона 

Врши се прецизирање надлежности органа јединице локалне самоуправе у 

смислу да код покретања, вођења и изрицања казни у првостепеном прекршајном 

поступку у вези са јавним приходима које те јединице утврђују, наплаћују и 

контролишу у јавноправном односу, као и код подношења захтева за покретање 

прекршајног поступка за те прекршаје имају иста права и обавезе које по овом закону 

има Пореска управа.  

Такође, предлаже се да јединица локалне самоуправе, у року од пет дана по 

истеку календарског месеца, достави Пореској управи електронским путем базе 

података, о обвезницима пореза на имовину, као и подаци из пореских пријава од 

значаја за утврђивање пореза на имовину. Ови подаци су неопходни за формирање 

централног регистра као јединствене базе података о свим пореским обвезницима и 

њиховим обавезама, као и поједностављене поступка подношења појединих аката од 

стране пореских обавеза, у смислу избегавања подношења истих докумената више пута 

(локалним пореским администрацијама и Пореској управи). У складу са тим предлаже 

се и прекршајна казна за неизвршење те обавезе за одговорно лице у јединици локалне 

самоуправе.  

 

Уз члан 5. овог закона 

Предлаже се измена овог члана из разлога усаглашавања са Законом о 

привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 55/04 ... 111/09 - др. закон) према 

коме више не постоје ортачке радње.  

 

Уз чл. 6, 20, 21. и 30. овог закона 

Уводи се ванбилансно пореско рачуноводство у којем Пореска управа води 

евиденцију о неплаћеним пореским обавезама пореских обвезника који су сагласно 

другим прописима брисани из прописаног регистра, осим ако је за испуњење тих 

обавеза одговорно друго лице, као и за које је наступила апсолутна застарелост у 

складу са овим законом. Ове неплаћене обавезе воде се у ванбилансном пореском 

рачуноводству у укупном износу по пореском обвезнику. 

Предлаже се и да се на доприносе за обавезно социјално осигурање, као и на 

друге јавне приходе за које је застарелост прописана другим пореским законом на 

друкчији начин, примењују одредбе овог закона о застарелости права на утврђивање, 

наплату и повраћај пореза. 

Такође имајући у виду Одлуку Уставног суда број ИУз-850/2010 од 12. јула 

2012. године, којом се, између осталог, проглашавају неуставне одредбе о аутоматском 

стечају у чл. 150. до 154. Закона о стечају („Службени гласник РС”, број 104/09), 

предлажу се одговарајуће измене у члану 23. 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 – у даљем тексту: ЗПППА).  

 

Уз чл. 7. и  49. овог закона 

 Предлаже се да су, почев од 1. јануара 2014. године, Агенција за привредне 

регистре обавештење о извршеном упису у Регистар привредних субјеката, затим суд, 

орган локалне самоуправе, адвокатска комора, професионална удружења, као и други 

орган или организација надлежни за упис у одговарајући регистар лица која обављају 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29883%26action%3Dpropis%26path%3D02988301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+Agenciji+za+privredne+registre%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df71139%26action%3Dpropis%26path%3D07113901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+Agenciji+za+privredne+registre%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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одређену делатност обавештење о упису, поништавању уписа и брисању из регистра, 

односно орган који води евиденције о месту пребивалишта, рођењу или смрти 

физичког лица, дужни да у року од пет дана од дана пријаве или одјаве пребивалишта, 

рођења или смрти, односно проглашења несталог лица за умрло, обавештење о 

подацима од значаја за утврђивање пореза достављају Пореској управи у електронском 

облику или да јој омогуће директан приступ бази података са тим информацијама. 

Такође, прописује се обавеза органима, организацијама и другим лицима 

надлежним за упис у прописани регистар лица која обављају одређену делатност, да не 

могу брисати лице које је обављало делатност из прописаног регистра без доказа о 

престанку пореских обавеза који издаје надлежни порески орган (примера ради, доказ 

о престанку пореске обавезе може бити потврда о плаћеним пореским обавезама, 

решење којим се утврђује застарелост пореских обавеза, решење којим се пореске 

обавезе отписују, затим решење којим се констатује да је порески обвезник преминуо и 

сл). У складу са тим предлаже се и прекршајна казна за неизвршење те обавезе. 

 

Уз чл. 8, 12, 13, 15, 22, 23, 47. и 48. овог закона  

Предлаже се, почев од 1. јануара 2014. године, увођење нове појединачне 

пореске пријаве за порезе и доприносе који се обрачунавају на приходе по одбитку, 

која ће садржати обједињене податке о обрачунатим порезима и доприносима на нивоу 

исплатиоца прихода, као и податке на нивоу примаоца прихода, која ће се искључиво 

подносити у електронском облику пре сваке исплате зараде, накнаде зараде и других 

прихода. Предлаже се и увођење претходне контроле података исказаних у пореској 

пријави на порталу Пореске управе и то као врста упита у тренутку подношења 

пореске пријаве од стране исплатиоца прихода, ради контроле формалне и математичке 

исправности пореске пријаве, а у циљу отклањања евентуалних грешака пре 

прихватања саме пријаве и затим евидентирања обавезе по основу пореза и доприноса 

у пореском рачуноводству Пореске управе. Коришћење упита од стране Пореске 

управе има за циљ унапређење процеса контроле обрачунатих пореза и доприноса, а с 

тим у вези и смањење неправилности које би се накнадно морале отклањати од стране 

пореских обвезника. 

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

обрачунава и плаћа порез по одбитку, као и пре сваког плаћања доприноса када се 

доприноси плаћају независно од исплате прихода у складу са законом којим се уређују 

доприноси. Појединачна пореска пријава, односно измењена појединачна пореска 

пријава подноси се искључиво електронским путем. Појединачна пореска пријава 

сматра се поднетом даном када је Пореска управа електронским путем подносиоцу 

појединачне пореске пријаве потврдила формалну исправност и математичку тачност 

исказаних података издавањем броја пријаве са позивом на број одобрења за плаћање 

укупног износа обавезе по том основу. Појединачну пореску пријаву по службеној 

дужности подноси Пореска управа у име и за рачун пореског обвезника у случају када 

порески обвезник пропусти да је поднесе у року прописаном законом којим се уређују 

доприноси за обавезно социјално осигурање. 

 Такође, уређује се да порез по одбитку доспева за плаћање или дана којег порез 

по одбитку доспева у року прописаном законом, или дана који је у појединачној 

пореској пријави наведен као датум плаћања, који год да је од ова два датума ранији. 

У пореској контроли прописује се да Пореска управа решењем којим се утврђује 

порез по одбитку, налаже пореском обвезнику, поред осталог и да поднесе појединачну 

пореску пријаву у којој отклања утврђене неправилности. 

Предлаже се да налог за пренос новчаних средстава којим порески обвезник даје 

налог пословној банци за плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, 

односно других примања, садржи позив на број одобрења за плаћање укупног износа 
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по том основу, а који је додељен од стране Пореске управе, којим се потврђује да је 

Пореска управа извршила претходну контролу исказаних података у пореској пријави у 

погледу формалне исправности и математичке тачности исказаних података који се 

односе на порезе и доприносе по одбитку. На овај начин се решава проблем 

неисправних налога за пренос, као и проблем уплата на неодговарајући рачун јавних 

прихода, што је даље за последицу имало иницирање и вођење поступка за повраћај 

погрешно уплаћених средстава по основу јавних приода. 

 Важеће збирне и појединачне пореске пријаве за порез по одбитку подносиће 

се по старом режиму до краја текуће године, јер је предложено да ће се за порезе по 

одбитку који су обрачунати и плаћени закључно са 31. децембром 2013. године оне 

подносити у складу са чланом 41. ЗПППА. 

Предложено је да се одредбе о увођењу појединачне пореске пријаве примењују 

почев од 1. јануара 2014. године, јер је то рок у којем најкасније Пореска управа треба 

да изгради одговарајуће техничке капацитете.  

Имајући у виду сложеност примене предстојећих нормативних, организационих 

и софтверских претпоставки, планирано је да се у четрвртом кварталу 2013. године, 

цео систем провери тестирањем софтверских решења кроз пилот пројекат у које ће 

моћи да учествују обвезници који обезбеде техничке техничке услове и то почев од 1. 

октобра 2013. године.  

 

Уз члан 9. овог закона 

Имајући у виду процесни значај достављања пореских аката (од дана 

достављања теку рокови за улагање правних лекова, рачуна се доспелост обавеза...), 

предлаже се прецизирање одредаба којима се уређују достављање како би се 

достављање, а самим тим и наплата пореза, учинили ефикаснијим. Наиме, прецизира се 

да се порески акти у писаном облику достављају поштом или лично. Уколико се 

достављање врши лично, порески акт сматра се достављеним даном пријема пореског 

акта од стране пореског обвезника или овлашћеног лица, при чему се пријем потврђује 

потписом. Када се достављање врши преко поште, порески акт сматра се достављеним 

по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти. 

 

Уз члан 10. овог закона 

Предлаже се могућност да пореску пријаву, поред пореског обвезника и других 

лица у посебним случајевима, могу да потпишу и порески пуномоћник или друго лице 

које је порески обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и 

заступник по службеној дужности. 

Такође, врши се и правнотехничко усаглашавање одредаба са изменама које се 

односе на подношење појединачне пореске пријаве. 

 

Уз члан 11. овог закона 

Прецизира се појам измењене пореске пријаве и уређује да поднету пореску 

пријаву порески обвезник може да измени највише два пута подношењем измењене 

пореске пријаве. Такође, у погледу измењене пореске пријаве уређује се могућност да 

министар подзаконским актом уреди подношење измењене пореске пријаве 

електронским путем. 

 

Уз члан 14. овог закона 

Предлаже се да се информативном пореском пријавом сматра извештај који 

садржи податке од значаја за утврђивање пореске обавезе, при чему се овим подацима 

сматрају нарочито подаци о имовини, о статусним променама, пословним 
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активностима и новчаним трансакцијама лица које подноси информативну пореску 

пријаву. 

 

Уз члан 16. овог закона 

Предлаже се прецизирање одредаба члана 75. ЗПППА с обзиром да се од 1. 

јануара 2013. године на износ мање или више плаћеног пореза обрачунава и плаћа 

камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној 

за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто, а у смислу 

појашњавања начина обрачуна камате. 

 

Уз чл. 17, 18. и 19. овог закона 

Предлажу се измене у циљу повећања ефикасности поступка принудне наплате. 

Наиме, у досадашњој пракси показало се да је продаја покретних ствари у поступку 

принудне наплате дуготрајна, што има за последицу повећање трошкова поступка који 

падају на терет пореског обвезника, као и опадање вредности покретних ствари које се 

продају. Из тих разлога предложено је да се омогући продаја путем непосредне 

погодбе и у случају када се на оглашену јавну понуду јави један понуђач. У случају 

када се покретне ствари продају путем усменог јавног надметања, а 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, предлаже 

се да се продаја настави непосредном погодбом уз могућност да продајна цена буде 

предмет договора између купца и Пореске управе. 

Предлаже се увођење одговорности Републичке дирекције за имовину 

Републике Србије у погледу настанка штете услед оштећења ствари или другог 

материјалног недостатка, који настану након достављања решења о преносу покретних 

ствари, односно непокретности у својину Републике Србије. 

 

Уз чл. 24, 25. и 26. овог закона 

Предлажу се измене у циљу повећања ефикасности поступка контроле пореских 

обвезника, као и смањења трошкова Пореске управе у тим поступцима. Наиме, 

предлаже се да се привремено одузета опрема од лица које обавља нерегистровану, 

односно непријављену делатност може оставити на чување том лицу најдуже до 45 

дана од дана достављања решења о утврђивању пореза. Овом изменом избегавају се 

додатни трошкови у вези транспорта и складиштења одузете опреме сагласно начелу 

економичности и рационалности поступка. 

Предлаже се да комисија утврђује вредност одузетих ствари у висини цене по 

којој се та ствар може набавити на тржишту, у року од пет дана од дана одузимања, 

како би се објективно вршило утврђивање вредности одузетих ствари, као и могућност 

да се поново врши утврђивање вредности одузетих ствари пре продаје, у случају 

промене тржишне вредности ствари у периоду дужем од годину дана од дана 

одузимања. 

Поред тога предлаже се проширивање листе добара која се комисијски 

уништавају, а која су одузета у поступку контроле (сви акцизни производи, осим 

деривата нафте, а не само они за које је прописано обележавање контролним акцизним 

маркицама, 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), као и да порески обвезник од кога су ствари одузете, поред трошкова 

уништавања, сноси и трошкове превоза тих ствари. 
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Уз члан 28. овог закона 

Предлаже се да се, у циљу ефикасније примене закључених уговора о 

избегавању двоструког опорезивања, у поступку доказивања статуса резидента државе 

са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања, поред потврде о 

резидентности која се издаје у складу са прописима Републике Србије, прихвати и 

оверени превод потврде о резидентности на обрасцу који прописује надлежни орган 

државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања. 

 

Уз чл.  31-34. овог закона 

Овим изменама врши се додатно уређивање организационе структуре Пореске 

управе, као и начин награђивања и кажњавања пореских службеника.  

Наиме, прецизирају се одредбе члана 167а ЗПППА тако што се одређује да се 

основна плата заменика директора добија 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.  

Предлаже се да се плата пореских службеника и намештеника може 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, те да се тако утврђена плата може даље кориговати 

сходно радном учинку пореских службеника и намештеника у Пореској управи. 

Такође, предлаже се да поред награда и признања које се додељују квартално, 

односно на дан Пореске управе, пореском службенику и намештенику може да се 

одреди и умањење основне плате за недовољно постигнуте резултате рада у обављању 

послова Пореске управе највише за 30%. 

 

Уз чл. 35-44. овог закона 

Врши се прецизирање казнених одредаба, повећавају се износи новчаних казни, 

као и правнотехничко усклађивање прекршајних одредаба са изменама извршеним у 

овом закону. 

 

Уз члан 46. овог закона 

Прописује се да ће подзаконски акт који се односи на појединачну пореску 

пријаву бити донети у року од три месеци од дана ступања на снагу овог закона, док је 

за остале остављен рок од 6 месеци.  

 

Уз члан 50. овог закона 

Предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

IV       ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

           СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска 

средства у буџету Републике Србије, јер су она већ предвиђена у оквиру раздела 

Пореске управе.  
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V       РАЗЛОЗИ ЗА ХИТАН ПОСТУПАК 

 

Разматрање и доношење Закона по хитном поступку предлаже се у складу са 

чланом 167. Пословника Народне скупштине Републике Србије (пречишћен текст - 

„Службени гласник РС”, број 20/12).  

Доношење овог закона по хитном поступку нужно је ради правовременог 

стварања потребног правног оквира за примену одредби о појединачној пореској 

пријави. Да би се ово веома значајно административно унапређење могло применити 

од 1. јануара 2014. године, а његова емпиријска провера могла отпочети од 1. октобра 

2013. године, неопходно је усагласити одредбе овог и других пореских закона чије се 

измене такође предлажу.  

 

 

 


