
 

 

НАЦРТ  

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 

 

Члан 1. 

У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 

80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12 и 

114/12-УС), у члану 2. став 1. реч: „сем” замењује се речју: „осим”. 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. тач. 2) и 6) бришу се. 

 

Члан 3. 

У члану 4. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи:  

„3) самоопорезивањем.” 

 

Члан 4. 

Члан 7. мења се и гласи: 

 

„Члан 7. 

Обвезник пореза на доходак грађана је резидент Републике Србије (у даљем тексту: 

резидент), за доходак остварен на територији Републике Србије (у даљем тексту: 

Република) и у другој држави.  

Резидент Републике, у смислу овог закона, јесте физичко лице које: 

1) на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и животних 

интереса, или  

2) на територији Републике, непрекидно или са прекидима, борави 183 или више 

дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години. 

За одређивање боравка на територији Републике из става 2. тачка 2) овог члана, 

пуним даном боравка у Републици сматраће се и боравак у делу дана, у било ком периоду 

између 00 и 24 часа, осим дела дана који физичко лице проведе у транзиту кроз 

Републику.  

Физичко лице које у одређеној пореској години није боравило на територији 

Републике и које у њој не испуњава услов да се сматра пореским резидентом по основу 

критеријума предвиђених у ставу 2. тачка 1) овог члана, неће се сматрати резидентом 

Републике за ту пореску годину. 

Физичко лице које није било резидент у години која претходи години доласка у 

Републику, неће се сматрати резидентом за период пре дана када је оно први пут ушло на 

територију Републике, под условом да у периоду који претходи дану првог уласка на 

територију Републике не испуњава услов да се сматра резидентом по основу критеријума 

предвиђених у ставу 2. тачка 1) овог члана. 
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Физичко лице које није резидент у години која следи години у којој је оно коначно 

напустило Републику неће се сматрати резидентом за период године који следи дану 

коначног напуштања територије Републике под условом да се у том периоду не може 

сматрати резидентом Републике по основу критеријума предвиђених у ставу 2. тачка 1) 

овог члана.  

Физичко лице које у моменту првог уласка на територију Републике зна да ће 

испунити услове из става 2. тач. 1) или 2) овог члана, сматраће се резидентом почев од 

момента када је први пут ушло на територију Републике. 

Независно од услова предвиђених у ставу 2. овог члана, резидент Републике је и 

физичко лице које је из Републике упућено у другу државу ради обављања послова у 

дипломатском или конзуларном представништву Републике, односно обављања послова 

за Републику у међународним организацијама, у периоду обављања делатности у том или 

било ком другом дипломатском или конзуларном представништву Републике, односно 

међународној организацији.” 

 

Члан 5. 

У члану 9. став 1. тачка 16) мења се и гласи: 

„16) уплате доприноса за обавезно социјално осигурање које је привредно друштво 

дужно да плати за свог члана у складу са законом који уређује доприносе за обавезно 

социјално осигурање;”.  

Тачка 22) мења се и гласи: 

„22) накнада које се, у складу са прописима који уређују Војску Србије, исплаћују 

војницима на служењу војног рока, ученицима и кадетима војношколске установе и 

лицима на другом стручном оспособљавању за официре и подофицире;”. 

Тачка 24) мења се и гласи:  

„24) премија, субвенција, регреса и других средстава која се у сврху подстицања 

развоја пољопривреде, из буџета Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе 

плаћају, односно исплаћују на посебан наменски рачун носиоцу породичног 

пољопривредног газдинства који је уписан у регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са прописима који уређују ту област;”. 

Тачка 25) мења се и гласи: 

„25) ПДВ надокнаде, у складу са законом којим се уређује порез на додату 

вредност;”. 

У ставу 2. речи: „министар финансија” замењују се речима: „министар надлежан за 

послове финансија (у даљем тексту: министар)”. 

 

Члан 6. 

 У члану 12а став 1. речи: „члана 15а став 2, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 

7), члана 21а, члана 83. став 5. тачка 1) и члана 101а ст. 1, 3. и 4.” замењују се речима: 

„члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и члана 21а”. 

 

Члан 7. 

У члану 13. додају се ст. 3. и 4, који гласе: 

„Зарадом, у смислу овог закона, сматра се и исплаћена лична зарада предузетника 

утврђена у складу са овим законом. 
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Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и примања која запослени у вези са 

радом код послодавца оствари од лица које се у смислу закона који уређује порез на добит 

правних лица сматра повезаним лицем с послодавцем (у даљем тексту: повезано лице).” 

 

Члан 8. 

Члан 14. мења се и гласи: 

 

„Члан 14.  

Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и примања у облику бонова, новчаних 

потврда, робе, чињењем или пружањем погодности, опраштањем дуга, као и покривањем 

расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем. 

 Хартије од вредности, осим акција стечених у поступку својинске трансформације, 

које запослени добије од послодавца или од с послодавцем повезаног лица сматрају се 

зарадом у моменту стицања права располагања на тим хартијама од вредности.  

Зарадом из става 2. овог члана сматрају се и хартије од вредности које запослени 

добије на основу правила награђивања (опције на акције и др.) од послодавца или од с 

послодавцем повезаног лица.  

Изузетно од става 2. овог члана, ако за примања из ст. 2. и 3. овог члана, која 

запослени добије од с послодавцем повезаног лица, трошак сноси послодавац, та примања 

сматрају се зарадом у моменту у којем послодавац овај трошак евидентира у пословним 

књигама. 

Основицу пореза на зараду из става 1. овог члана представља: 

1) номинална вредност бонова и новчаних потврда, 

2) цена која би се постигла продајом робе на тржишту, 

3) накнада која би се постигла на тржишту за услугу, односно погодност која се 

чини обвезнику, 

4) новчана вредност покривених расхода, 

увећана за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање које из зараде 

плаћа запослени (у даљем тексту: припадајуће обавезе из зараде).  

Ако је запослени на име примања из става 5. овог члана извршио новчана плаћања 

исплатиоцу зараде, основицу пореза на зараду чини разлика између вредности тих 

примања и новчаних плаћања увећана за припадајуће обавезе из зараде. 

Основицу пореза на зараду из ст. 2. и 3. овог члана чини тржишна вредност хартија 

од вредности увећана за припадајуће обавезе из зараде, у моменту стицања права 

располагања на тим хартијама од вредности. 

Ако је хартије од вредности из ст. 2. и 3. запослени стекао куповином по 

повлашћеној цени, основицу пореза на зараду чини разлика између тржишне цене тих 

хартија од вредности у моменту стицања и износа који је запослени платио, увећана за 

припадајуће обавезе из зараде. 

Ако је тржишна вредност хартија од вредности изражена у страној валути, 

основицу пореза на зараде представља њена динарска противвредност по званичном 

средњем курсу Народне банке Србије на дан стицања права располагања на тим хартијама 

од вредности.  

Цену, висину накнаде, односно новчану вредност из става 5. тач. 2) до 4) и 

тржишну вредност из става 7. овог члана утврђује исплатилац зараде у моменту када се 

давање врши, односно у моменту преноса права располагања на хартијама од вредности.” 
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Члан 9. 

Члан 14а мења се и гласи: 

 

„Члан 14а 

Примањима по основу чињења или пружања погодности у смислу члана 14. став 1. 

овог закона, сматрају се нарочито: 

1) коришћење службеног возила и другог превозног средства у приватне сврхе; 

2) коришћење стамбених зграда и станова који су у власништву послодавца или на 

располагању послодавца по основу закупа или по другом основу, уз плаћање закупнине 

или без плаћања закупнине. 

Вредност примања из става 1. тачка 1) овог члана месечно, за сваки започети 

календарски месец коришћења возила, представља износ у висини 1% тржишне вредности 

службеног возила и другог превозног средства, према подацима надлежне организације са 

стањем на дан 31. децембра године која претходи години коришћења возила, умањена за 

износ који је запослени платио за то коришћење. 

Вредност примања из става 1. тачка 2) овог члана чини износ закупнине коју 

послодавац плати за запосленог, односно у случају у којем послодавац не плаћа закупнину 

износ закупнине према тржишним ценама у месту у коме се стамбена зграда или стан 

налазе, умањена за износ који је запослени платио као закупнину. 

Код утврђивања основице пореза на зараду примања из овог члана увећавају се за 

припадајуће обавезе из зараде.” 

 

Члан 10. 

Члан 14б мења се и гласи: 

 

„Члан 14б 

Зарадом, у смислу чл. 13. и 14. овог закона, сматрају се и премије свих видова 

добровољног осигурања, као и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, које 

послодавац плаћа за запослене - осигуранике укључене у добровољно осигурање, односно 

за запослене - чланове добровољног пензијског фонда, у складу са законом који уређује 

добровољно осигурање, односно добровољне пензијске фондове и пензијске планове.  

Изузетно од става 1. овог члана, зарадом у смислу чл. 13. и 14. овог закона не 

сматра се:  

1) премија коју послодавац плаћа за све запослене код колективног осигурања од 

последица незгоде, укључујући осигурање од повреда на раду и професионалних обољења 

и колективног осигурања за случај тежих болести и хируршких интервенција; 

2) премија добровољног здравственог осигурања, односно пензијски допринос у 

добровољни пензијски фонд, које послодавац плаћа за запослене - осигуранике, односно 

чланове добровољног пензијског фонда, у складу са посебним прописима који уређују 

наведене области, до износа који је ослобођен од плаћања доприноса сагласно закону који 

уређује доприносе за обавезно социјално осигурање.”  

 

Члан 11. 

У члану 15а став 2. мења се и гласи:  
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„Основицу пореза на зараде чини зарада из члана 13. ст. 1. и 3. и чл. 14. до 14б овог 

закона, умањена за износ од 11.000 динара месечно за лице које ради са пуним радним 

временом.” 

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

„За лице које ради са непуним радним временом, умањење из става 2. овог члана је 

сразмерно радном времену тог лица у односу на пуно радно време. 

Кад лице остварује пуно радно време код два или више послодаваца, умањење из 

става 2. овог члана врши сваки послодавац сразмерно радном времену код послодавца у 

односу на пуно радно време, с тим што укупно умањење износи 11.000 динара месечно. 

Кад лице остварује непуно радно време код два или више послодаваца, сваки 

послодавац врши умањење сразмерно радном времену код послодавца у односу на укупно 

радно време, с тим што збир умањења мора бити мањи од 11.000 динара месечно, односно 

сразмерно укупном радном времену лица у односу на пуно радно време. 

Начин и поступак обрачунавања пореза на зараде из ст. 2. до 5. овог члана и 

достављање података Пореској управи ближе уређује министар.” 

 

Члан 12. 

 У члану 16. проценат: „12%” замењује се процентом: „10%”. 

 

Члан 13. 

 Члан 17. брише се. 

 

Члан 14. 

Члан 21а мења се и гласи: 

 

„Члан 21а 

Не плаћа се порез на зараде на:  

1) премију за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и 

плаћа из зараде запосленог - осигураника укљученог у добровољно здравствено осигурање 

у земљи, у складу са законима који уређују добровољно здравствено осигурање и актима 

донетим за спровођење закона; 

2) пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац 

обуставља и плаћа из зараде запосленог - члана добровољног пензијског фонда, по закону 

који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове. 

Укупан износ који може бити предмет ослобођења из става 1. овог члана збирно не 

може бити већи од 5.214 динара месeчно.” 

 

Члан 15. 

Члан 21б брише се. 

 

Члан 16. 

Глава друга: „Порез на приходе од пољопривреде и шумарства” и чл. 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29. и 30. бришу се. 
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Члан 17. 

У члану 31. став 1. после речи: „делатности,” додају се речи: „укључујући и 

делатности пољопривреде и шумарства,”. 

 

Члан 18. 

У члану 32. став 1. запета и речи: „укључујући и физичко лице које остварује 

приходе од пољопривреде и шумарства” бришу се. 

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

„Обвезник пореза из става 1. овог члана по основу прихода од пољопривреде и 

шумарства је физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинства уписано у 

регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима који уређују ту област и 

које води пословне књиге у складу са чланом 43. став 2. овог закона.” 

 

Члан 19. 

У члану 33. став 2. речи: „међународним рачуноводственим стандардима и” бришу 

се. 

Став 3. брише се. 

 

Члан 20. 

Члан 35. мења се и гласи: 

 

„Члан 35. 

Усклађивање прихода и расхода, утврђивање капиталних добитака и губитака и 

порески третман губитака из ранијих година исказују се у пореском билансу предузетника 

у складу са одговарајућим одредбама закона којим се уређује порез на добит правних 

лица, ако овим законом није друкчије одређено. 

Начин на који предузетници у пореском билансу исказују трансферне цене ближе 

уређује министар.” 

 

Члан 21. 

 Члан 35а мења се и гласи: 

 

„Члан 35а 

Амортизација сталних средстава које је предузетник исказао у својим пословним 

књигама признаје се као расход у износу и на начин утврђен законом којим се уређује 

порез на добит правних лица и подзаконским актом донетим на основу тог закона.” 

 

Члан 22. 

 Члан 37а мења се и гласи: 

 

„Члан 37а 

Предузетницима се у расходе у пореском билансу признају: 

1) исплаћена лична зарада предузетника; 

2) трошкови службеног путовања до износа из члана 18. став 1. тач. 2) до 4) овог 

закона. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0018
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Под исплаћеном личном зарадом предузетника у смислу овог закона сматра се 

новчани износ који предузетник исплати и евидентира у пословним књигама као своје 

месечно лично примање увећан за припадајуће обавезе из зараде.” 

 

Члан 23. 

 У члану 40. став 2. мења се и гласи: 

„Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику:  

1) који обавља делатност из области: правних послова, рачуноводствених, 

књиговодствених и ревизорских послова, послова пореског саветовања, рекламирања и 

истраживања тржишта, као и из области здравствене делатности; 

2) који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на мало, 

хотела и ресторана, финансијског посредовања и активности у вези с некретнинама;  

3) у чију делатност улажу и друга лица; 

4) чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује порез, 

односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности - већи од 6.000.000 

динара; 

5) који је евидентиран као обвезник пореза на додату вредност у складу са законом 

којим се уређује порез на додату вредност.” 

Додаје се став 4. који гласи: 

„Делатности из ст. 2. и 3. овог члана опредељују се у складу са прописима којима 

се уређује класификација делатности.” 

 

Члан 24. 

 У члану 41. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) висина просечне месечне зараде по запосленом у Републици, општини, градској 

општини, односно граду у којем нису формиране градске општине, остварене у години 

која претходи години за коју се утврђује паушални приход;”. 

Тачка 3) брише се. 

У тачки 4) речи: „и ангажованих чланова породице” бришу се. 

 

Члан 25. 

У члану 43. став 3. брише се. 

Досадашњи став 4. постаје став 3. 

 

Члан 26. 

 Члан 61. мења се и гласи: 

 

„Члан 61. 

Приходом од капитала сматрају се: 

1) камата по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по виђењу) и 

по основу дужничких и сличних хартија од вредности; 

2) дивиденда и учешће у добити; 

3) принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда; 

4) приход од издавања сопствених непокретности. 
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Дивидендом из става 1. тачка 2) овог члана сматра се и ликвидациони остатак 

изнад вредности уложеног капитала утврђен у складу са законом који уређује 

опорезивање добити правних лица. 

Приход од издавања сопствених непокретности из става 1. тачка 4) овог члана је 

закупнина у коју се урачунава и вредност свих извршених обавеза и услуга на које се 

обавезао закупац, осим обавеза плаћања трошкова насталих током закупа а који зависе од 

обима потрошње закупца (нпр. електричне енергије, телефона и слично). 

Изузетно од става 3. овог члана приходи које од издавања непокретности оствари 

предузетник који обавља делатност издавања непокретности не сматрају се приходом од 

капитала. 

Непокретностима из става 3. овог члана, сматрају се:  

1) земљиште; 

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и 

други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем 

тексту: објекти).” 

 

Члан 27. 

 Члан 63. мења се и гласи: 

 

„Члан 63. 

Опорезиви приход од капитала чини новчани или неновчани износ оствареног 

прихода. 

Ако су приходи од капитала остварени у неновчаном облику, вредност тих прихода 

се утврђује према тржишној вредности права, добара, односно услуга на дан остваривања 

прихода.  

Изузетно од ст. 1 и 2. овог члана, опорезиви приход од капитала из члана 61. став 1. 

тачка 4) овог закона чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 25%, 

а ако је он остварен изнајмљивањем станова, соба и постеља путницима и туристима за 

које је плаћена боравишна такса нормирани трошкови се признају у висини од 50% бруто 

прихода. 

Обвезнику пореза на приходе од капитала из члана 61. став 1. тачка 4) овог закона, 

на његов захтев, уместо нормираних трошкова признаће се стварни трошкови које је имао 

при остваривању и очувању прихода, ако за то поднесе доказе.” 

 

Члан 28. 

У члану 64. додаје се став 2. који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, стопа пореза на приходе од капитала из члана 61. 

став 1. тачка 4) овог закона износи 20%.” 

 

Члан 29. 

Члан 65. мења се и гласи: 

 

„Члан 65. 

Не плаћа се порез на приходе од капитала на камату: 

1) на динарска средства по основу штедних и других депозита (орочених или по 

виђењу); 
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2) по основу дужничких хартија од вредности чији је издавалац Република, 

Аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије.” 

 

Члан 30. 

 Глава шеста: „Порез на приходе од непокретности” и чл. 66, 67, 68, 69, 70. и 71. 

бришу се. 

 

Члан 31.  

Члан 72. мења се и гласи: 

 

„Члан 72. 

Капитални добитак, односно губитак у смислу овог закона представља разлику 

између продајне цене права, удела и хартија од вредности и њихове набавне цене, 

остварену преносом:  

1) стварних права на непокретностима; 

2) ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине; 

3) удела у капиталу правних лица, акција и осталих хартија од вредности, 

укључујући и инвестиционе јединице, осим инвестиционих јединица добровољних 

пензијских фондова. 

Под преносом из става 1. овог члана сматра се продаја или други пренос уз новчану 

или неновчану накнаду.  

Обвезник пореза на капитални добитак је свако физичко лице, укључујући и 

предузетника, које је извршило пренос права, удела и хартија од вредности из става 1. 

овог члана.”  

 

Члан 32.  

Члан 72а мења се и гласи: 

 

„Члан 72а 

Капиталним добитком, односно губитком у смислу овог закона не сматра се 

разлика настала преносом права, удела или хартија од вредности, када: 

1) су стечени наслеђем у првом наследном реду; 

2) се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој линији; 

3) се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној је вези са 

разводом брака; 

4) се врши пренос дужничких хартија од вредности чији је издавалац Република, 

Аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије. 

Капитални добитак се не утврђује и не опорезује када је обвезник извршио пренос 

права, удела или хартије од вредности које је пре преноса имао у свом власништву 

непрекидно најмање десет година.” 

 

Члан 33.  

У члану 73. став 5. брише се. 
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Члан 34.  

Члан 74. мења се и гласи: 

 

„Члан 74. 

За сврху одређивања капиталног добитка, у смислу овог закона, набавном ценом се 

сматра цена по којој је обвезник стекао право, удео или хартију од вредности. 

Код преноса непокретности коју је обвезник сам изградио, набавну цену из става 1. 

овог члана чини износ трошкова изградње, а ако обвезник не докаже износ трошкова 

изградње, основица пореза на имовину у години настанка обавезе по основу пореза на 

имовину. 

Код преноса непокретности у изградњи, набавну цену из става 1. овог члана чини 

износ трошкова изградње које је обвезник имао до дана преноса и које може да 

документује. 

Набавна вредност инвестиционе јединице састоји се од нето вредности имовине 

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

куповину уколико је друштво за управљање наплаћује, сагласно закону који уређује 

инвестиционе фондове. 

Код хартија од вредности које је обвезник стекао куповином, а којима се тргује на 

регулисаном тржишту капитала у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (у 

даљем тексту: хартије од вредности којима се тргује на тржишту капитала), набавном 

ценом из става 1. овог члана сматра се цена коју обвезник документује као стварно 

плаћену, односно, ако то не учини, најнижа забележена цена по којој се трговало у 

периоду од годину дана од дана који претходи продаји хартије од вредности. 

Ако у периоду из става 5. није било трговине том хартијом од вредности, набавном 

ценом сматра се најнижа забележена цена у првој претходној години у којој је било 

трговања. 

Код хартија од вредности које је обвезник стекао куповином, а којима се не тргује 

на тржишту капитала, набавном ценом из става 1. овог члана сматра се цена коју обвезник 

документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, њена номинална вредност, а 

ако је реч о акцијама без номиналне вредности, сразмерни део нето имовине друштва у 

моменту стицања. 

Набавна цена из става 1. овог члана увећава се годишњим индексом потрошачких 

цена од дана стицања до дана преноса, према подацима републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

Изузетно од става 8. овог члана код преноса непокретности коју је обвезник сам 

изградио, набавна цена ревалоризује се за сваку годину почевши од 1. јануара године која 

следи години у којој је извршено улагање до дана преноса.  

За хартије од вредности којима се тргује на тржишту капитала чија је набавна цена 

утврђена као најнижа забележена цена из става 5, односно става 6. овог члана, набавна 

цена ревалоризује се од наредног дана од дана кад је забележена најнижа цена по којој се 

трговало до дана преноса.” 

 

Члан 35.  

 Члан 79а брише се. 
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Члан 36.  

У члану 82. став 4. речи: „амортизације, финансирања, инвестиционог и текућег 

одржавања имовине и друге стварне трошкове” бришу се. 

Став 5. брише се. 

 

Члан 37.  

У члану 83. став 1. речи: „који уређује” замењују се речима: „којим се уређују”. 

У ставу 2. запета и речи: „осим оних који су ослобођени овим законом” бришу се. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Појединачним добитком у смислу става 2. овог члана сматра се свака појединачна 

исплата, односно додела добитка која се у складу са законом о играма на срећу исплаћује, 

односно додељује обвезнику.” 

 Став 5. брише се. 

 

Члан 38.  

У члану 84. став 3. речи: „уплаћених средстава по основу стицања инвестиционих 

јединица добровољног пензијског фонда” замењују се речима: „повучених акумулираних 

средстава уложених у куповину ануитета”. 

Додаје се став 4, који гласи: 

„Износ уплаћених средстава по основу стицања инвестиционих јединица 

добровољног пензијског фонда из става 3. овог члана, увећава се годишњим индексом 

потрошачких цена од дана када се повучена акумулирана средства по основу удела члана 

у нето имовини добровољног пензијског фонда уложе у куповину ануитета у друштву за 

осигурање до дана исплате накнаде из осигурања лица, према подацима републичког 

органа надлежног за послове статистике.” 

 

Члан 39.  

Члан 85. мења се и гласи: 

 

„Члан 85.  

Осталим приходима у смислу овог закона сматрају се и други приходи који по 

својој природи чине доходак физичког лица, који нису опорезиви по другом основу у 

складу са овим законом, а нарочито: 

1) приходи по основу уговора о делу; 

2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова 

закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до навршених 26 година 

живота ако је на школовању у установама средњег, вишег или високог образовања; 

3) приходи по основу допунског рада; 

4) приходи по основу трговинског заступања; 

5) примања чланова органа управе правног лица; 

6) накнада посланицима и одборницима; 

7) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од 

елементарних непогода; 

8) примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских 

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

продаје шумских плодова и лековитог биља, узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје 

пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других добара 

остварених обављањем привремених или повремених послова; 

10) награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена 

код исплатиоца;  

11) примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа;  

12) накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код исплатиоца; 

13) узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране 

власника друштва за њихове приватне потребе;  

14) примања која, сагласно закону који уређује рад, оствари запослени по основу 

учешћа у добити оствареној у пословној години; 

15) приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у подзакуп; 

16) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети 

од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону. 

Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе из става 1. 

овог члана. 

Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход умањен за 

нормиране трошкове у висини од 20%. 

Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 15) чини бруто 

приход умањен за износ закупнине који физичко лице као издавалац непокретности у 

подзакуп, плаћа власнику непокретности. 

Изузетно од става 1. тачка 12) овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на 

документоване накнаде трошкова по основу службених путовања, највише до износа тих 

трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде за запослене по члану 18. став 1. 

тач. 2) до 4) овог закона, ако се исплата врши физичким лицима, односно за физичка лица 

која нису запослена код исплатиоца, и то:  

1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или организације, са 

правом накнаде трошкова, независно од тога из којих средстава се врши исплата; 

2) члановима представничких и извршних тела Републике, територијалне 

аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције; 

3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у вези са 

делатношћу домаћег исплатиоца; 

4) упућеним код исплатиоца по налогу послодавца а у вези са делатношћу 

послодавца;  

5) ако добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, 

васпитно - образовне, културне, спортске, научно - истраживачке, верске и друге сврхе, 

односно сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, политичким 

странкама, савезима и удружењима, невладиним и у другим недобитним организацијама, 

при чему не остварују било коју другу накнаду по основу те сарадње. 

Изузетно од става 1. овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на примање 

физичког лица - клијента банке (у даљем тексту: дужник) када банка отпише потраживање 

према дужнику под следећим условима: 

1) да су трошкови утужења тог дужника већи од укупног износа потраживања 

банке од овог дужника; 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0009
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0018
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2) да се овај отпис признаје као расход у складу са законом који уређује порез на 

добит правних лица.  

Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа преосталог дела 

потраживања банке од дужника који је у складу са уговорим о поравнању закљученог са 

банком продао непокретност за коју је добио кредит по вредности која је приближна 

уобичајеној тржишној вредности одговарајуће непокретности, а коју је у целини уплатио 

банци на име враћања кредита, али која је мања од потраживања банке по основу тог 

кредита, под условом да је према правилима Народне банке Србије то потраживање 

сврстано у потраживања за које се утврђује 100% резерве за процењене губитке. 

На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске или 

студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у институцијама 

за средње, више и високо образовање, као и физичко лице по основу прикупљања и 

продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља, обрачунати порез 

умањује се за 40%.” 

 

Члан 40.  

 Члан 87. мења се и гласи: 

 

„Члан 87.  

Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској 

години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по 

запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима 

републичког органа надлежног за послове статистике, и то: 

1) резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави;  

2) нерезиденти за доходак остварен на територији Републике.  

Дохотком из става 1. овог члана сматра се годишњи збир: 

1) зарада из чл. 13. до 14б овог закона;  

2) опорезивог прихода од самосталне делатности из чл. 33. и 40. овог закона;  

3) опорезивог прихода од ауторских и сродних права и права индустријске својине 

из чл. 55. и 60. овог закона;  

4) опорезивог прихода од издавања непокретности из члана 63. став 3. овог закона; 

5) опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари из члана 82. ст. 3. и 4. 

овог закона;  

6) опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака из члана 84а овог закона;  

7) опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;  

8) прихода по основима из тач. 1) до 7) овог става, остварених и опорезованих у 

другој држави. 

Зараде из става 2. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тач. 2), 3), 6) и 7) тог 

става умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене у 

Републици на терет лица које је остварило зараду, односно опорезиве приходе, а 

опорезиви приходи из тач. 4) и 5) тог става умањују се за порез плаћен на те приходе у 

Републици.  

Доходак из става 2. овог члана увећава се за износ који се, у календарској години за 

коју се утврђује годишњи порез, обвезнику исплати по основу повраћаја доприноса за 

обавезно социјално осигурање у складу са законом који уређује доприносе за обавезно 

социјално осигурање. 
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Приходи из става 2. тачка 8) овог члана умањују се за порез плаћен у другој 

држави. 

Доходак за опорезивање чини разлика између дохотка утврђеног у складу са ст. 2. 

до 5. овог члана и неопорезивог износа из става 1. овог члана.” 

 

Члан 41. 

Наслов дела четвртог мења се и гласи: „Подношење пореске пријаве, утврђивање и 

наплата пореза”. 

 

Члан 42.  

У члану 92. реч: „марта” замењује се речју: „маја”. 

 

Члан 43.  

 У члану 93. став 1. мења се и гласи: 

„Предузетник који води пословне књиге у складу са чланом 43. став 2. овог закона 

дужан је да пореску пријаву и порески биланс поднесе надлежном пореском органу 

најкасније до 15. марта године која следи годину за коју се утврђује порез.” 

Став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

 

Члан 44.  

 У члану 94. ст. 1. до 3. мењају се и гласе: 

„Предузетник који у току године започне обављање самосталне делатности, дужан 

је да поднесе пореску пријаву у којој ће дати процену прихода и расхода, односно процену 

промета до краја прве пословне године, као и процену месечне аконтације пореза, 

најкасније у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа. 

Предузетник који у току године престане, односно прекине обављање самосталне 

делатности, дужан је да поднесе пореску пријаву за утврђивање пореза у року од 30 дана 

од дана престанка, односно прекида обављања делатности. 

Предузетник који води пословне књиге дужан је да у пореској пријави из става 2. 

овог члана искаже и износ обрачунатог и плаћеног пореза у пореском периоду до дана 

прекида, односно престанка обављања самосталне делатости, као и да уз пореску пријаву 

поднесе и порески биланс.” 

 

Члан 45.  

 Члан 95. мења се и гласи: 

 

„Члан 95.  

Обвезник који у току године изврши пренос права по основу којег може настати 

капитални добитак или губитак у складу са овим законом дужан је да поднесе пореску 

пријаву најкасније у року од 30 дана од: 

1) дана закључења уговора о преносу стварних права на непокретностима, уговора 

о преносу ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, 

као и удела у капиталу правних лица; 

2) истека сваког календарског полугодишта у којем је извршен пренос хартија од 

вредности.  
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Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана рок за подношење пореске пријаве је 120 

дана од дана продаје непокретности по основу које обвезник може да оствари право на 

пореско ослобођење сагласно члану 79. став 1. овог закона. 

Изузетно од става 1. овог члана за пренос права које је предузетник евидентирао у 

пословним књигама не подноси се пореска пријава из става 1. овог члана, већ се подаци о 

капиталном добитку, односно губитку исказују у пореском билансу.  

Обвезник пореза на приходе од издавања непокретности, као и обвезник пореза на 

приходе од давања у закуп покретних ствари, дужни су да поднесу пореску пријаву 

најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о издавању непокретности, 

односно закључења уговора о давању у закуп покретних ствари. 

Пореску пријаву са обрачунатим порезом за који је чланом 100а овог закона 

утврђена обавеза самоопорезивања, осим из ст. 1. и 4. овог члана, подноси се у року од 45 

дана од дана остваривања прихода. 

Организатор тржишта капитала у смислу закона којим се уређује тржиште 

капитала дужан је да у року од 30 дана од истека сваког календарског полугодишта 

Пореској управи - Централи у електронском облику достави извештај о преносу хартија од 

вредности извршеном у том полугодишту. 

 Облик и садржај извештаја из става 6. овог члана прописује министар.” 

 

Члан 46.  

 У члану 98. став 1. тачка 1) речи: „је регистровано обављање делатности” замењују 

се речима: „има регистровано седиште”. 

 Тачка 2) брише се.  

 Став 2. брише се.  

 

Члан 47. 

 У члану 99. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) приходе од капитала, ако је исплатилац прихода правно лице или 

предузетник;”. 

Тачка 4) брише се. 

 

Члан 48. 

 Члан 100. мења се и гласи: 

 

„Члан 100. 

По решењу надлежног пореског органа утврђује се и плаћа порез на: 

1) паушални приход од самосталне делатности; 

2) годишњи порез на доходак грађана.” 

 

Члан 49. 

 После члана 100. додаје се члан 100а, који гласи: 

 

„Члан 100а  

Самоопорезивањем утврђују се и плаћају порези на следеће приходе: 

1) приходе од самосталне делатности предузетника који води пословне књиге у 

складу са чланом 43. став 2. овог закона; 
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2) капиталне добитке; 

3) приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице или предузетник, и то: 

(1) приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 

индустријске својине;  

(2) камате; 

(3) приходе од издавања непокретности и давања у закуп покретних ствари; 

(4) друге приходе из члана 85. овог закона. 

Ако исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна порез по одбитку, обавезу 

утврђивања пореза самоопорезивањем има и обвезник који остварује зараде и друге 

приходе у или из друге државе, код дипломатског или конзуларног представништва 

стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника 

таквог представништва, односно организације, као и ако од нерезидентног исплатиоца 

остварује зараду по основу правила награђивања (опције на акције и др.) из члана 14. став 

3. овог закона.” 

 

Члан 50. 

 Назив изнад члана 101. мења се и гласи: „Начин утврђивања и доспелост пореза по 

одбитку”. 

 

Члан 51. 

 Члан 101а брише се. 

 

Члан 52. 

 Члан 107. брише се. 

 

Члан 53. 

 У члану 107а став 2. речи: „овереном од надлежног органа друге државе 

уговорнице чији је резидент, и то на посебном обрасцу прописаном подзаконским актом 

донетим” бришу се. 

 Додају се ст. 5. и 6, који гласе: 

 „Ако исплатилац прихода у моменту исплате прихода нерезиденту не располаже 

потврдом из става 2. овог члана, дужан је да приликом исплате прихода примени одредбе 

овог закона. 

Ако нерезидентни обвезник накнадно достави надлежном пореском органу потврду 

из става 2. овог члана, разлика између износа плаћеног пореза из става 5. овог члана и 

износа пореза за који би постојала обавеза плаћања да је обвезник у моменту исплате 

прихода располагао потврдом из става 2. овог члана, сматра се више плаћеним порезом.” 

 

Члан 54. 

 Назив изнад члана 109. и члан 109. мењају се и гласе: 

 

„Начин утврђивања и доспелост пореза по решењу 

 

Члан 109. 

Порез на паушално утврђен приход од самосталне делатности порески орган 

утврђује на основу података из пореске пријаве, критеријума и елемената утврђених 
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у складу са чланом 41. овог закона.  

До доношења решења о утврђивању пореза за текућу годину, обвезници из става 1. 

овог члана дужни су да плаћају порез у висини обавезе која одговара износу пореза 

утврђеног решењем за претходну годину. 

Годишњи порез на доходак грађана порески орган утврђује на основу података из 

пореске пријаве, пословних књига и других података који су од значаја за утврђивање 

пореске обавезе.” 

 

Члан 55. 

Члан 110. мења се и гласи:  

 

„Члан 110. 

Порези који се утврђују решењем пореског органа плаћају се у року од: 

1) 15 дана по истеку сваког месеца - на паушално утврђен приход од самосталне 

делатности;  

2) 15 дана од дана достављања решења о утврђивању годишњег пореза на доходак 

грађана.” 

 

Члан 56. 

Изнад члана 111. додаје се назив, а члан 111. мења се, тако да гласе: 

 

„Начин утврђивања и доспелост пореза код самоопорезивања 

 

Члан 111. 

Предузетник који води пословне књиге дужан је да у складу са овим законом у 

пореској пријави обрачуна: 

1) порез за порески период за који се пријава подноси (у даљем тексту: коначно 

обрачунати порез); 

2) месечну аконтацију пореза за текући порески период.  

Обвезник из става 1. овог члана висину месечне аконтације утврђује као једну 

дванаестину коначно обрачунатог пореза који не садржи порез на капиталне добитке.  

Ако је обвезник из става 1. овог члана у пореском периоду обављао делатност 

краће од дванаест месеци висину месечне аконтације утврђује као количник коначно 

обрачунатог пореза који не садржи порез на капиталне добитке и броја месеци обављања 

делатности у претходном пореском периоду.  

У случају из става 3. овог члана у број месеци обављања делатности урачунава се 

сваки месец у којем је обвезник обављао делатност без обзира на број дана обављања 

делатности у том месецу.  

Ако је обвезник из става 1. овог члана аконтативно платио мање пореза од коначно 

обрачунатог пореза, дужан је да разлику уплати најкасније до подношења пореске пријаве. 

Ако је обвезник из става 1. овог члана аконтативно платио више пореза од коначно 

обрачунатог пореза, више плаћени порез представља аконтацију за наредни период или се 

обвезнику враћа на његов захтев. 
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До утврђивања коначно обрачунатог пореза предузетник који води пословне књиге 

дужан је да плаћа порез у висини месечне аконтације утврђене за претходни порески 

период. 

 Ако је висина месечне аконтације утврђена на начин из ст. 2. до 4. овог члана већа, 

односно мања од месечне аконтације коју је платио у складу са ставом 7. овог члана, 

обвезник је дужан да месечну аконтацију за текући порески период увећа, односно умањи 

тако да збир плаћених аконтација од почетка до краја текућег пореског периода буде 

једнак као да је од почетка текућег пореског периода плаћао аконтације утврђене на начин 

из ст. 2. до 4. овог члана. 

 Обавеза плаћања увећане, односно умањене месечне аконтације из става 8. овог 

члана настаје у месецу који следи месец у којем је поднета пореска пријава.” 

 

Члан 57. 

 Члан 112. мења се и гласи: 

 

„Члан 112.  

Предузетник који води пословне књиге који у току године започне обављање 

делатности висину месечне аконтације утврђује сходном применом члана 111. овог закона 

а на основу података из пореске пријаве коју подноси у складу са чланом 94. став 1. овог 

закона.  

Ако у текућем пореском периоду дође до значајних промена у пословању, пореских 

инструмената или других околности које битно утичу на висину месечне аконтације 

предузетник који води пословне књиге може, по подношењу пореске пријаве из члана 111. 

овог закона, поднети пореску пријаву са пореским билансом, у којој ће исказати податке 

од значаја за измену месечне аконтације и обрачунати њену висину, најкасније у року од 

30 дана по истеку периода за који се саставља порески биланс.  

Најкраћи период за који се саставља порески биланс из става 2. овог члана је месец 

дана. 

Предузетник који води пословне књиге може започети плаћање аконтације у 

складу са пореском пријавом из става 2. овог члана за месец у коме је пријава поднета.” 

 

Члан 58. 

 Члан 113. мења се и гласи: 

 

„Члан 113.  

Обвезник пореза на капитални добитак у пореској пријави исказује податке о цени 

оствареној преносом права и набавној цени права, удела и хартија од вредности 

усклађеној у складу са овим законом, право на пореско ослобођење и утврђује висину 

пореске обавезе.  

Ако је обвезник из става 1. овог члана стекао право на пореско ослобођење после 

подношења пореске пријаве, има право на повраћај плаћеног пореза које се остварује у 

складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију.  

Обвезник пореза који се у складу са овим законом утврђују самоопорезивањем, 

осим пореза из става 1. овог члана, у пореској пријави исказује податке о врсти и висини 

оствареног прихода и друге податке од значаја за утврђивање висине пореске обавезе, као 
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и висину пореске обавезе утврђене у складу са овим законом у зависности од врсте 

прихода.” 

 

Члан 59. 

 Члан 114. мења се и гласи: 

 

„Члан 114.  

 Порези које у складу са овим законом обвезник утврђује самоопорезивањем 

плаћају се најкасније до истека рока за подношење пореске пријаве.” 

 

Члан 60. 

 Чл. 115, 116, 117, 118. и 119. бришу се. 

 

Члан 61. 

 Члан 157. мења се и гласи: 

 

„Члан 157. 

За порез по одбитку јемчи солидарно исплатилац прихода. 

За порез на приходе од самосталне делатности јемче супсидијарно својом 

имовином сви пунолетни чланови домаћинства обвезника који у моменту настанка 

обавезе чине домаћинство обвезника у смислу члана 10. овог закона. 

Лице које са или без накнаде преузме део или целокупну имовину којом 

предузетник обавља делатност јемчи солидарно за обавезе предузетника настале 

обављањем делатности пре преузимања имовине до висине вредности преузете имовине, а 

предузетник који престаје да обавља делатност дужан је да пре брисања из прописаног 

регистра измири све своје пореске обавезе настале током обављања делатности.”  

 

Члан 62. 

 Чл. 158, 159, 160, 161. и 162. бришу се. 

 

Члан 63.  

 У члану 166. став 1. тачка 1) брише се. 

 У ст. 3. и 4. речи: „5.000 до 50.000” замењују се речима: „10.000 до 100.000”. 

 

Члан 64. 

У члану 167. став 1. тачка 2) брише се. 

Тачка 5) мења се и гласи: 

„5) не састави порески биланс у прописаном року и на прописани начин, односно 

не поднесе га у прописаном року (члан 50. и члан 93);” 

Тач. 7), 8), 9) и 10) бришу се. 

У тачки 11) речи: „члан 112. и члан 118” замењују се речима: „члан 109. и члан 

112”.  

Тачка 12) мења се и гласи: 

„12) у прописаном року не изврши уплату пореза на основу пореског биланса или 

разлику између аконтације коју је платио и пореза који је био дужан да плати по обавези 

обрачунатој у пореској пријави (члан 94. став 3, чл. 110. и 111. и члан 114).” 
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Члан 65. 

У члану 168. став 1. тачка 1) брише се.  

Тачка 2) мења се и гласи:  

„2) не обрачуна и не уплати порез самоопорезивањем (члан 100а);”. 

У тачки 3) речи: „члан 112. и члан 118.” замењују се речима: „члан 112.” 

 

Члан 66. 

У чл. 18, 21в, 21г, 21д, 49, 50, 79, 97, 108, 108а и 108б, речи: „министар финансија”, 

односно речи: „министар надлежан за послове финансија”, замењују се речју: „министар”. 

 

Члан 67. 

Послодавци који су до дана почетка примене овог закона извршили исплату дела 

зараде, обрачунавају и плаћају порез на зараде у складу са Законом о порезу на доходак 

грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-

исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12 и 114/12-УС) закључно са коначном 

исплатом те зараде.   

 

Члан 68. 

 Одредбе овог закона које уређују утврђивање пореза самоопорезивањем 

примењиваће се од 1. јануара 2014. године.  

 

Члан 69. 

Коначан обрачун пореза на стварне приходе од самосталне делатности за 2013. 

годину врши се у складу са одредбама овог закона.  

 Обвезник који порез плаћа на стварни приход од самосталне делатности може да се 

определи да почев од 1. јула 2013. године исплаћује личну зараду као своје месечно лично 

примање из члана 22. став 2. овог закона, о чему до 1. јула 2013. године писаним путем 

обавештава надлежни порески орган.  

 У случају из става 2. овог члана од 1. јула 2013. године обвезник наставља да плаћа 

порез, а престаје да плаћа доприносе за обавезно социјално осигурање утврђене решењем 

надлежног пореског органа, а у коначном обрачуну пореза за 2013. годину исплаћена 

лична зарада признаје му се као расход у пореском билансу. 

 

Члан 70. 

 Одребе овог закона којима се уређује паушално опорезивање примењиваће се на 

утврђивање обавезе почев за 2014. годину, осим одредбе члана 23. став 1. тачка 4) овог 

закона која се примењује од дана ступања на снагу овог закона.  

 

Члан 71. 

 На утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2013. годину примењују се 

одредбе овог закона.  

 

Члан 72. 

 Прописи за извршавање овог закона донеће се најкасније у року од шест месеци од 

дана ступања на снагу овог закона. 
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Члан 73. 

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

Републике Србије”. 



1 

 

1 

 

ОДРЕДБЕ ЗАКОНА  

О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 

ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ВРШИ 

 

Члан 2.  

Порез на доходак грађана плаћа се на приходе из свих извора, сем ОСИМ 

оних који су посебно изузети овим законом. 

Опорезиви приход представља разлику између бруто прихода који је по 

неком од основа предвиђених у члану 3. овог закона остварио порески обвезник и 

трошкова које је имао при њиховом остваривању и очувању, ако је то прописано 

овим законом. 

Доходак представља збир опорезивих прихода из става 2. овог члана 

остварених у календарској години. 

 

Члан 3. 

Порезу на доходак грађана подлежу следеће врсте прихода: 

1) зараде; 

2) приходи од пољопривреде и шумарства; 

3) приходи од самосталне делатности; 

4) приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 

индустријске својине; 

5) приходи од капитала; 

6) приходи од непокретности; 

7) капитални добици; 

8) остали приходи. 

Приходи из става 1. овог члана опорезују се било да су остварени у новцу, у 

натури, чињењем, или на други начин. 

 

Члан 4.  

На поједине врсте прихода из члана 3. овог закона, порез на доходак грађана 

плаћа се:  

1) по одбитку од сваког појединачног прихода; 

 2) на основу решења надлежног пореског органа;. 

 3) САМООПОРЕЗИВАЊЕМ. 

 

Члан 7. 

Обвезник пореза на доходак грађана је резидент Републике Србије (у даљем 

тексту: резидент), за доходак остварен на територији Републике Србије (у даљем 

тексту: Република) и у другој држави. 

Резидент Републике, у смислу овог закона, јесте физичко лице које: 

1) на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и 

животних интереса; 

2) на територији Републике, непрекидно или са прекидима, борави 183 или 

више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној 

пореској години. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0003
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0003
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Резидент Републике је и физичко лице које је упућено у другу државу ради 

обављања послова за физичко или правно лице - резидента Републике или за 

међународну организацију. 

ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЈЕ РЕЗИДЕНТ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: РЕЗИДЕНТ), ЗА ДОХОДАК 

ОСТВАРЕН НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

РЕПУБЛИКА) И У ДРУГОЈ ДРЖАВИ.  

РЕЗИДЕНТ РЕПУБЛИКЕ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, ЈЕСТЕ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ КОЈЕ: 

1) НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ ИЛИ ЦЕНТАР 

ПОСЛОВНИХ И ЖИВОТНИХ ИНТЕРЕСА, ИЛИ  

2) НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ, НЕПРЕКИДНО ИЛИ СА 

ПРЕКИДИМА, БОРАВИ 183 ИЛИ ВИШЕ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 12 МЕСЕЦИ 

КОЈИ ПОЧИЊЕ ИЛИ СЕ ЗАВРШАВА У ОДНОСНОЈ ПОРЕСКОЈ ГОДИНИ. 

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ БОРАВКА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ИЗ СТАВА 

2. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, ПУНИМ ДАНОМ БОРАВКА У РЕПУБЛИЦИ 

СМАТРАЋЕ СЕ И БОРАВАК У ДЕЛУ ДАНА, У БИЛО КОМ ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 

00 И 24 ЧАСА, ОСИМ ДЕЛА ДАНА КОЈИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПРОВЕДЕ У 

ТРАНЗИТУ КРОЗ РЕПУБЛИКУ.  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ У ОДРЕЂЕНОЈ ПОРЕСКОЈ ГОДИНИ НИЈЕ 

БОРАВИЛО НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ И КОЈЕ У ЊОЈ НЕ ИСПУЊАВА 

УСЛОВ ДА СЕ СМАТРА ПОРЕСКИМ РЕЗИДЕНТОМ ПО ОСНОВУ 

КРИТЕРИЈУМА ПРЕДВИЂЕНИХ У СТАВУ 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА, НЕЋЕ 

СЕ СМАТРАТИ РЕЗИДЕНТОМ РЕПУБЛИКЕ ЗА ТУ ПОРЕСКУ ГОДИНУ. 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ БИЛО РЕЗИДЕНТ У ГОДИНИ КОЈА 

ПРЕТХОДИ ГОДИНИ ДОЛАСКА У РЕПУБЛИКУ, НЕЋЕ СЕ СМАТРАТИ 

РЕЗИДЕНТОМ ЗА ПЕРИОД ПРЕ ДАНА КАДА ЈЕ ОНО ПРВИ ПУТ УШЛО НА 

ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА У ПЕРИОДУ ГОДИНЕ КОЈИ 

ПРЕТХОДИ ДАНУ ПРВОГ УЛАСКА НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ НЕ 

ИСПУЊАВА УСЛОВ ДА СЕ СМАТРА РЕЗИДЕНТОМ ПО ОСНОВУ 

КРИТЕРИЈУМА ПРЕДВИЂЕНИХ У СТАВУ 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА. 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ РЕЗИДЕНТ У ГОДИНИ КОЈА СЛЕДИ 

ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ ОНО КОНАЧНО НАПУСТИЛО РЕПУБЛИКУ НЕЋЕ СЕ 

СМАТРАТИ РЕЗИДЕНТОМ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ КОЈИ СЛЕДИ ДАНУ 

КОНАЧНОГ НАПУШТАЊА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ ПОД УСЛОВОМ ДА СЕ 

У ТОМ ПЕРИОДУ НЕ МОЖЕ СМАТРАТИ РЕЗИДЕНТОМ РЕПУБЛИКЕ ПО 

ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА ПРЕДВИЂЕНИХ У СТАВУ 2. ТАЧКА 1) ОВОГ 

ЧЛАНА.  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ У МОМЕНТУ ПРВОГ УЛАСКА НА ТЕРИТОРИЈУ 

РЕПУБЛИКЕ ЗНА ДА ЋЕ ИСПУНИТИ УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 2. ТАЧ. 1) ИЛИ 2) 

ОВОГ ЧЛАНА, СМАТРАЋЕ СЕ РЕЗИДЕНТОМ ПОЧЕВ ОД МОМЕНТА КАДА ЈЕ 

ПРВИ ПУТ УШЛО НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ. 

НЕЗАВИСНО ОД УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ У СТАВУ 2. ОВОГ ЧЛАНА, 

РЕЗИДЕНТ РЕПУБЛИКЕ ЈЕ И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ 

УПУЋЕНО У ДРУГУ ДРЖАВУ РАДИ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА У 

ДИПЛОМАТСКОМ ИЛИ КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ, 
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ОДНОСНО ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЗА РЕПУБЛИКУ У МЕЂУНАРОДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, У ПЕРИОДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У ТОМ ИЛИ 

БИЛО КОМ ДРУГОМ ДИПЛОМАТСКОМ ИЛИ КОНЗУЛАРНОМ 

ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ, ОДНОСНО МЕЂУНАРОДНОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ. 

 

Члан 9. 

Не плаћа се порез на доходак грађана на примања остварена по основу: 

1) прописа о правима ратних инвалида; 

2) родитељског и дечијег додатка; 

3) накнада за туђу помоћ и негу и накнада за телесно оштећење; 

4) накнада за време незапослености; 

5) материјалног обезбеђења у складу са законом; 

6) накнада из здравственог осигурања, осим накнаде зараде (плате); 

7) накнада из осигурања имовине, изузев накнада из осигурања за измаклу 

корист, као и накнада из осигурања лица којима се надокнађује претрпљена штета, 

уколико она није надокнађена од штетника; 

8) накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за измаклу 

корист и накнаде зараде (плате), односно накнаде за изгубљену зараду (плату); 

9) помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или 

пензионисаног радника - до 60.819
 
динара;  

10) помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних 

непогода или других ванредних догађаја; 

11) организоване социјалне и хуманитарне помоћи; 

12) стипендија и кредита ученика и студената - у месечном износу до 10.427 

динара;  

13) накнаде за исхрану - хранарине коју спортистима аматерима исплаћују 

аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - у 

месечном износу до 8.689 динара;  

14) накнада и награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца 

кривичних дела у казнено-поправним установама; 

15) накнада и награда за рад пацијената у психијатријским установама; 

16) накнада за рад лица у органима за спровођење избора или за попис 

становништва;  

16) УПЛАТЕ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

КОЈЕ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДУЖНО ДА ПЛАТИ ЗА СВОГ ЧЛАНА У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ;  

17) пензија и инвалиднина које се остварују по основу права из обавезног 

пензијског и инвалидског осигурања, односно војног осигурања; 

18) отпремнине код одласка у пензију - до износа који је као најнижи 

утврђен законом којим се уређује рад; 

19) отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује 

запосленом за чијим је радом престала потреба, у складу са законом којим се 

уређују радни односи - до износа који је утврђен тим законом; 
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20) новчане накнаде која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у 

процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију у складу 

са актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка запослених у процесу 

рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију - до износа 

утврђеног тим програмом, а за лица старија од 50 година живота - без ограничења 

износа; 

21) накнада за рад хранитеља и накнада за издржавање корисника у 

хранитељској породици; 

22) накнада које, у складу са прописима који уређују Војску Србије, се 

исплаћују војницима (на служењу војног рока у Војсци и у цивилној служби), 

студентима војних академија, ученицима средњих војних школа и слушаоцима 

школа за резервне војне официре;  

22) НАКНАДА КОЈЕ СЕ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ 

ВОЈСКУ СРБИЈЕ, ИСПЛАЋУЈУ ВОЈНИЦИМА НА СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА, 

УЧЕНИЦИМА И КАДЕТИМА ВОЈНОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ЛИЦИМА НА 

ДРУГОМ СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА ОФИЦИРЕ И ПОДОФИЦИРЕ; 

23) накнаде које се, у складу са прописима који уређују унутрашње послове, 

исплаћују студентима високошколске установе основане за остваривање 

студијских програма за потребе полицијског образовања; 

24) премија, субвенција, регреса и других средстава која се у сврху 

подстицања развоја пољопривреде, из буџета Републике, аутономне покрајине и 

локалне самоуправе плаћају, односно исплаћују на посебан наменски рачун 

обвезницима пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, односно 

пољопривредницима уписаним у регистар пољопривредних газдинстава, у складу 

са посебним прописима  

24) ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, РЕГРЕСА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА КОЈА 

СЕ У СВРХУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИЗ БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ПЛАЋАЈУ, ОДНОСНО ИСПЛАЋУЈУ НА ПОСЕБАН НАМЕНСКИ РАЧУН 

НОСИОЦУ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА КОЈИ ЈЕ 

УПИСАН У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ТУ ОБЛАСТ; 

25) ПДВ надокнаде, у складу са законом којим се уређује порез на додату 

вредност, која се исплаћује лицима која су обвезници пореза на приходе од 

пољопривреде и шумарства на катастарски приход, носиоци или чланови 

пољопривредног газдинства; 

25) ПДВ НАДОКНАДЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ; 

26) награда ученицима и студентима оствареним за постигнуте резултате 

током школовања и образовања, као и освојених на такмичењима у оквиру 

образовног система; 

27) накнаде трошкова волонтирања коју остварује волонтер, у складу са 

законом који уређује волонтирање. 

Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. тач. 10) 

до 13) овог члана ближе уређује министар финансија МИНИСТАР НАДЛЕЖАН 

ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНИСТАР). 
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Члан 12а 

Динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а став 2, члана 

18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а, члана 83. став 5. тачка 1) и члана 101а 

ст. 1, 3. и 4. ЧЛАНА 15А СТ. 2, 4. И 5, ЧЛАНА 18. СТАВ 1. ТАЧ. 1), 2), 4), 5), 6) И 

7) И ЧЛАНА 21А овог закона усклађују се годишњим индексом потрошачких цена 

у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према 

подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује Влада. 

Усклађени динарски износи из става 1. овог члана примењују се од првог 

дана наредног месеца по објављивању тих износа. 

 

Члан 13.  

Под зарадом у смислу овог закона, сматра се зарада која се остварује по 

основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују радни односи и друга 

примања запосленог. 

Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и уговорена накнада и друга 

примања која се остварују обављањем привремених и повремених послова на 

основу уговора закљученог непосредно са послодавцем, као и на основу уговора 

закљученог преко омладинске или студентске задруге, осим са лицем до 

навршених 26 година живота, ако је на школовању у установама средњег, вишег и 

високог образовања. 

ЗАРАДОМ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА СЕ И ИСПЛАЋЕНА 

ЛИЧНА ЗАРАДА ПРЕДУЗЕТНИКА УТВРЂЕНА У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ. 

ЗАРАДОМ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРАЈУ СЕ И ПРИМАЊА 

КОЈА ЗАПОСЛЕНИ У ВЕЗИ СА РАДОМ КОД ПОСЛОДАВЦА ОСТВАРИ ОД 

ЛИЦА КОЈЕ СЕ, У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

ПРАВНИХ ЛИЦА, СМАТРА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМ С ПОСЛОДАВЦЕМ (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОВЕЗАНО ЛИЦЕ). 

 

Члан 14. 

Зарадом у смислу овог закона сматрају се и примања у облику бонова, 

новчаних потврда, акција, осим акција стечених у поступку својинске 

трансформације, или робе, чињењем или пружањем погодности, опраштањем дуга, 

као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним 

плаћањем. 

Основицу пореза на зараду из става 1. овог члана представља: 

1) номинална вредност бонова, новчаних потврда и акција;  

2) цена која би се постигла продајом робе на тржишту; 

3) накнада која би се постигла на тржишту за услугу, односно погодност 

која се чини обвезнику; 

4) новчана вредност покривених расхода.,  

увећане за обавезе јавних прихода које из зараде плаћа запослени. 
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Висину цене, висину накнаде, односно новчану вредност из става 2. тач. 2) 

до 4) овог члана утврђује исплатилац зараде у моменту када се давање врши. 

Ако надлежни порески орган оцени да је утврђена цена, односно накнада из 

става 2. тач. 2) до 4) овог члана нижа од оне која се може постићи на тржишту, 

утврдиће ту цену, односно накнаду у висини која би се могла постићи на тржишту. 

Основица пореза на зараде утврђена на начин из ст. 2. до 4. овог члана 

умањује се за новчана плаћања која запослени врше послодавцу у вези са 

оствареним примањем из става 1. овог члана. 

ЗАРАДОМ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРАЈУ СЕ И ПРИМАЊА У 

ОБЛИКУ БОНОВА, НОВЧАНИХ ПОТВРДА, РОБЕ, ЧИЊЕЊЕМ ИЛИ 

ПРУЖАЊЕМ ПОГОДНОСТИ, ОПРАШТАЊЕМ ДУГА, КАО И ПОКРИВАЊЕМ 

РАСХОДА ОБВЕЗНИКА НОВЧАНОМ НАДОКНАДОМ ИЛИ НЕПОСРЕДНИМ 

ПЛАЋАЊЕМ. 

 ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ОСИМ АКЦИЈА СТЕЧЕНИХ У ПОСТУПКУ 

СВОЈИНСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ, КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ДОБИЈЕ ОД 

ПОСЛОДАВЦА ИЛИ ОД С ПОСЛОДАВЦЕМ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА СМАТРАЈУ 

СЕ ЗАРАДОМ У МОМЕНТУ СТИЦАЊА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА ТИМ 

ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ.  

ЗАРАДОМ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ И ХАРТИЈЕ ОД 

ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ДОБИЈЕ НА ОСНОВУ ПРАВИЛА 

НАГРАЂИВАЊА (ОПЦИЈЕ НА АКЦИЈЕ И ДР.) ОД ПОСЛОДАВЦА ИЛИ ОД С 

ПОСЛОДАВЦЕМ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ЗА ПРИМАЊА ИЗ СТ. 2. И 

3. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈА ЗАПОСЛЕНИ ДОБИЈЕ ОД С ПОСЛОДАВЦЕМ 

ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА, ТРОШАК СНОСИ ПОСЛОДАВАЦ, ТА ПРИМАЊА 

СМАТРАЈУ СЕ ЗАРАДОМ У МОМЕНТУ У КОЈЕМ ПОСЛОДАВАЦ ОВАЈ 

ТРОШАК ЕВИДЕНТИРА У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА. 

ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПРЕДСТАВЉА: 

1) НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ БОНОВА И НОВЧАНИХ ПОТВРДА, 

2) ЦЕНА КОЈА БИ СЕ ПОСТИГЛА ПРОДАЈОМ РОБЕ НА ТРЖИШТУ, 

3) НАКНАДА КОЈА БИ СЕ ПОСТИГЛА НА ТРЖИШТУ ЗА УСЛУГУ, 

ОДНОСНО ПОГОДНОСТ КОЈА СЕ ЧИНИ ОБВЕЗНИКУ, 

4) НОВЧАНА ВРЕДНОСТ ПОКРИВЕНИХ РАСХОДА, 

УВЕЋАНА ЗА ПРИПАДАЈУЋИ ПОРЕЗ И ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ КОЈЕ ИЗ ЗАРАДЕ ПЛАЋА ЗАПОСЛЕНИ (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАРАДЕ).  

АКО ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА ИМЕ ПРИМАЊА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА 

ИЗВРШИО НОВЧАНА ПЛАЋАЊА ИСПЛАТИОЦУ ЗАРАДЕ, ОСНОВИЦУ 

ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ ЧИНИ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ВРЕДНОСТИ ТИХ ПРИМАЊА 

И НОВЧАНИХ ПЛАЋАЊА УВЕЋАНА ЗА ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 

ЗАРАДЕ. 

ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА ЧИНИ 

ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ УВЕЋАНА ЗА 

ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАРАДЕ, У МОМЕНТУ СТИЦАЊА ПРАВА 

РАСПОЛАГАЊА НА ТИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ. 
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АКО ЈЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ИЗ СТ. 2. И 3. ЗАПОСЛЕНИ СТЕКАО 

КУПОВИНОМ ПО ПОВЛАШЋЕНОЈ ЦЕНИ, ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ 

ЧИНИ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ ТИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

У МОМЕНТУ СТИЦАЊА И ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ПЛАТИО, 

УВЕЋАНА ЗА ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАРАДЕ. 

АКО ЈЕ ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ИЗРАЖЕНА 

У СТРАНОЈ ВАЛУТИ, ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ПРЕДСТАВЉА ЊЕНА 

ДИНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ПО ЗВАНИЧНОМ СРЕДЊЕМ КУРСУ 

НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НА ДАН СТИЦАЊА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА 

ТИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ.  

ЦЕНУ, ВИСИНУ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НОВЧАНУ ВРЕДНОСТ ИЗ 

СТАВА 5. ТАЧ. 2) ДО 4) И ТРЖИШНУ ВРЕДНОСТ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА 

УТВРЂУЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ ЗАРАДЕ У МОМЕНТУ КАДА СЕ ДАВАЊЕ ВРШИ, 

ОДНОСНО У МОМЕНТУ ПРЕНОСА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА ХАРТИЈАМА 

ОД ВРЕДНОСТИ. 

 

Члан 14а 

Примањима по основу чињења или пружања погодности у смислу члана 14. 

став 1. овог закона, сматрају се нарочито: 

1) коришћење службеног возила и другог превозног средства у приватне 

сврхе; 

2) коришћење стамбених зграда и станова који су у власништву послодавца 

или на располагању послодавца по основу закупа или по другом основу, уз 

плаћање закупнине или без плаћања закупнине, осим решавања стамбених потреба 

запослених, изабраних, именованих и постављених лица у складу са прописима 

који уређују становање и решавање стамбених потреба у државним органима и 

организацијама, органима и организацијама јединица територијалне аутономије и 

локалне самоуправе, јавним службама и код других корисника буџетских 

средстава. 

Вредност примања из става 1. тачка 1) овог члана месечно, за сваки започети 

календарски месец коришћења возила, представља износ у висини 1% тржишне 

вредности службеног возила и другог превозног средства које се користи у 

приватне сврхе, према подацима надлежне организације са стањем на дан 31. 

децембра године која претходи години у којој се то возило користи у приватне 

сврхе. 

Вредност примања из става 1. тачка 2) овог члана чини износ закупнине 

према тржишним ценама у месту у коме се стамбена зграда или стан налазе. 

Код утврђивања основице пореза по основу примања из овог члана 

примењују се одредбе члана 14. ст. 2. до 5. овог закона. 

ПРИМАЊИМА ПО ОСНОВУ ЧИЊЕЊА ИЛИ ПРУЖАЊА ПОГОДНОСТИ 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 14. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРАЈУ СЕ НАРОЧИТО: 

1) КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА И ДРУГОГ ПРЕВОЗНОГ 

СРЕДСТВА У ПРИВАТНЕ СВРХЕ; 

2) КОРИШЋЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА КОЈИ СУ У 

ВЛАСНИШТВУ ПОСЛОДАВЦА ИЛИ НА РАСПОЛАГАЊУ ПОСЛОДАВЦА ПО 
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ОСНОВУ ЗАКУПА ИЛИ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ, УЗ ПЛАЋАЊЕ ЗАКУПНИНЕ 

ИЛИ БЕЗ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ. 

ВРЕДНОСТ ПРИМАЊА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА 

МЕСЕЧНО, ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ КАЛЕНДАРСКИ МЕСЕЦ КОРИШЋЕЊА 

ВОЗИЛА, ПРЕДСТАВЉА ИЗНОС У ВИСИНИ 1% ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ 

СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА И ДРУГОГ ПРЕВОЗНОГ СРЕДСТВА, ПРЕМА 

ПОДАЦИМА НАДЛЕЖНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. 

ДЕЦЕМБРА ГОДИНЕ КОЈА ПРЕТХОДИ ГОДИНИ КОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА, 

УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС КОЈИ ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ПЛАТИО ЗА ТО КОРИШЋЕЊЕ. 

ВРЕДНОСТ ПРИМАЊА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА ЧИНИ 

ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ КОЈУ ПОСЛОДАВАЦ ПЛАТИ ЗА ЗАПОСЛЕНОГ, 

ОДНОСНО У СЛУЧАЈУ У КОЈЕМ ПОСЛОДАВАЦ НЕ ПЛАЋА ЗАКУПНИНУ 

ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ ПРЕМА ТРЖИШНИМ ЦЕНАМА У МЕСТУ У КОМЕ СЕ 

СТАМБЕНА ЗГРАДА ИЛИ СТАН НАЛАЗЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС КОЈИ ЈЕ 

ЗАПОСЛЕНИ ПЛАТИО КАО ЗАКУПНИНУ. 

КОД УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ ПРИМАЊА ИЗ 

ОВОГ ЧЛАНА УВЕЋАВАЈУ СЕ ЗА ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАРАДЕ. 

 

Члан 14б 

Зарадом, у смислу чл. 13. и 14. овог закона, сматрају се и премије свих 

видова добровољног осигурања, као и пензијски допринос у добровољни пензијски 

фонд, које послодавац плаћа, односно уплаћује за запослене - осигуранике 

укључене у добровољно осигурање, односно за запослене - чланове добровољног 

пензијског фонда, у складу са законом који уређује добровољно осигурање, 

односно добровољне пензијске фондове и пензијске планове.  

Изузетно од става 1. овог члана, зарадом у смислу чл. 13. и 14. овог закона 

не сматра се:  

1) премија коју послодавац плаћа за све запослене код колективног 

осигурања од последица незгоде, укључујући осигурање од повреда на раду и 

професионалних обољења и колективног осигурања за случај тежих болести и 

хируршких интервенција; 

2) премија за добровољно додатно пензијско осигурање, односно пензијски 

допринос у добровољни пензијски фонд, које послодавац плаћа за запослене - 

осигуранике укључене у добровољно осигурање, односно за запослене - чланове 

добровољног пензијског фонда, до износа који је ослобођен од плаћања доприноса 

сагласно закону који уређује обавезно социјално осигурање. 

ЗАРАДОМ, У СМИСЛУ ЧЛ. 13. И 14. ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРАЈУ СЕ И 

ПРЕМИЈЕ СВИХ ВИДОВА ДОБРОВОЉНОГ ОСИГУРАЊА, КАО И ПЕНЗИЈСКИ 

ДОПРИНОС У ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД, КОЈЕ ПОСЛОДАВАЦ 

ПЛАЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ЧЛАНОВЕ ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА, 

У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ДОБРОВОЉНЕ ПЕНЗИЈСКЕ 

ФОНДОВЕ И ПЕНЗИЈСКЕ ПЛАНОВЕ.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЗАРАДОМ У СМИСЛУ ЧЛ. 13. 

И 14. ОВОГ ЗАКОНА НЕ СМАТРА СЕ:  

1) ПРЕМИЈА КОЈУ ПОСЛОДАВАЦ ПЛАЋА ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ КОД 

КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 
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ОСИГУРАЊЕ ОД ПОВРЕДА НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА И 

КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ ТЕЖИХ БОЛЕСТИ И ХИРУРШКИХ 

ИНТЕРВЕНЦИЈА; 

2) ПРЕМИЈА ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА, 

ОДНОСНО ПЕНЗИЈСКИ ДОПРИНОС У ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД, 

КОЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ПЛАЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ОСИГУРАНИКЕ, ОДНОСНО 

ЧЛАНОВЕ ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА, У СКЛАДУ СА 

ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ НАВЕДЕНЕ ОБЛАСТИ, ДО 

ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН ОД ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА САГЛАСНО 

ЗАКОНУ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ. 

 

Члан 15а 

Основицу пореза на зараде из чл. 13. до 14б овог закона чини исплаћена, 

односно остварена зарада.  

Основицу пореза на зараде за запослене у смислу закона који уређује рад, 

чини зарада из члана 13. став 1. и чл. 14. до 14б овог закона, умањена за износ од 

8.776 динара месечно. 

ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ЧИНИ ЗАРАДА ИЗ ЧЛАНА 13. СТ. 1. 

И 3. И ЧЛ. 14. ДО 14Б ОВОГ ЗАКОНА, УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ОД 11.000 

ДИНАРА МЕСЕЧНО ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ РАДИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ. 

ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ РАДИ СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, 

УМАЊЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ СРАЗМЕРНО РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

ТОГ ЛИЦА У ОДНОСУ НА ПУНО РАДНО ВРЕМЕ. 

КАД ЛИЦЕ ОСТВАРУЈЕ ПУНО РАДНО ВРЕМЕ КОД ДВА ИЛИ ВИШЕ 

ПОСЛОДАВАЦА, УМАЊЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СВАКИ 

ПОСЛОДАВАЦ СРАЗМЕРНО РАДНОМ ВРЕМЕНУ КОД ПОСЛОДАВЦА У 

ОДНОСУ НА ПУНО РАДНО ВРЕМЕ, С ТИМ ШТО УКУПНО УМАЊЕЊЕ 

ИЗНОСИ 11.000 ДИНАРА МЕСЕЧНО. 

КАД ЛИЦЕ ОСТВАРУЈЕ НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ КОД ДВА ИЛИ ВИШЕ 

ПОСЛОДАВАЦА, СВАКИ ПОСЛОДАВАЦ ВРШИ УМАЊЕЊЕ СРАЗМЕРНО 

РАДНОМ ВРЕМЕНУ КОД ПОСЛОДАВЦА У ОДНОСУ НА УКУПНО РАДНО 

ВРЕМЕ, С ТИМ ШТО ЗБИР УМАЊЕЊА МОРА БИТИ МАЊИ ОД 11.000 

ДИНАРА МЕСЕЧНО, ОДНОСНО СРАЗМЕРНО УКУПНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

ЛИЦА У ОДНОСУ НА ПУНО РАДНО ВРЕМЕ. 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОБРАЧУНАВАЊА ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ИЗ СТ. 2. 

ДО 5. ОВОГ ЧЛАНА И ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ 

БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР. 

 

Члан 16. 

Зарада из чл. 13. до 14б овог закона опорезује се по стопи од 10% 12%. 

 

Члан 17. 

За физичка лица - резиденте Републике који су упућени у иностранство ради 

обављања послова за правна лица - резиденте Републике, основицу пореза на 
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зараде чини износ зараде коју би, у складу са законом, општим актом и уговором о 

раду остварили у Републици на истим или сличним пословима. 

 

Члан 21а  

Не плаћа се порез на зараде на премију добровољног додатног пензијског и 

инвалидског осигурања, коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог - 

осигураника укљученог у добровољно пензијско и инвалидско осигурање, у складу 

са законом који уређује добровољно пензијско и инвалидско осигурање, укупно 

највише до 3.000 динара месечно.  

 Не плаћа се порез на зараде на пензијски допринос у добровољни пензијски 

фонд који послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог - члана добровољног 

пензијског фонда, у складу са законом који уређује добровољне пензијске фондове 

и пензијске планове, укупно највише до 3.000 динара месечно. 

НЕ ПЛАЋА СЕ ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ НА:  

1) ПРЕМИЈУ ЗА ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ КОЈУ 

ПОСЛОДАВАЦ ОБУСТАВЉА И ПЛАЋА ИЗ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНОГ - 

ОСИГУРАНИКА УКЉУЧЕНОГ У ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

У ЗЕМЉИ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ДОБРОВОЉНО 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И АКТИМА ДОНЕТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА, 

2) ПЕНЗИЈСКИ ДОПРИНОС У ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД 

КОЈИ ПОСЛОДАВАЦ ОБУСТАВЉА И ПЛАЋА ИЗ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНОГ - 

ЧЛАНА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА, ПО ЗАКОНУ КОЈИ УРЕЂУЈЕ 

ДОБРОВОЉНЕ ПЕНЗИЈСКЕ ФОНДОВЕ И ПЕНЗИЈСКЕ ПЛАНОВЕ. 

УКУПАН ИЗНОС КОЈИ МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ОСЛОБОЂЕЊА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗБИРНО НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋИ ОД 5.214 ДИНАРА 

МЕСEЧНО. 

 

Члан 21б 

Послодавац који запосли на неодређено време нове раднике у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2005. године, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и 

обустављеног пореза из зараде новозапосленог радника, за период од годину дана 

од дана заснивања радног односа тог радника. 

Новозапосленим радником у смислу става 1. овог члана сматра се лице са 

којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који уређује радне 

односе и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних 

организација за обавезно социјално осигурање, с тим што је за лица која радни 

однос не заснивају први пут обавезно да су била пријављена као незапослена лица 

код Националне службе за запошљавање најмање три месеца без прекида пре 

заснивања радног односа. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана неће се сматрати лице које је 

пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је оснивач или 

повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос, независно од тога да 

ли је постојао прекид радног односа.  



11 

 

11 

 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може остварити послодавац ако се 

заснивањем радног односа са новим радником повећава број радника код 

послодавца у односу на број запослених на дан 1. јануара 2005. године. 

Ако у току коришћења пореске олакшице за новозапослене раднике, 

послодавац смањи број запослених у односу на број запослених на дан 1. јануара 

2005. године, увећан за новозапослене раднике за које остварује пореску олакшицу, 

губи право на пореску олакшицу, при чему, у случају када је пореска олакшица 

остварена за више новозапослених радника, прво губи олакшицу за оног 

новозапосленог радника са којим је раније засновао радни однос. 

Послодавац је дужан да плати порез који би иначе платио да није користио 

пореску олакшицу, валоризован применом стопе раста цена на мало према 

подацима републичког органа за статистику, у року од осам дана од дана смањења 

броја запослених у смислу става 5. овог члана. 

Ако новозапосленом раднику престане радни однос у току трајања пореске 

олакшице, послодавац који уместо њега, истовремено или у временском размаку од 

највише 15 дана, запосли другог новог радника, под условом да се не смањује број 

запослених у смислу става 5. овог члана, наставља да користи пореску олакшицу по 

основу запошљења другог новог радника, с тим што се у укупан период коришћења 

олакшице од годину дана, урачунава и период коришћења олакшице за 

новозапосленог радника коме је престао радни однос. 

Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и 

организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни 

буџетски корисници. 

Начин и поступак остваривања пореске олакшице из овог члана ближе 

уређује министар финансија. 

 

Члан 21в  

Послодавац који запосли лице које се, у смислу закона којим се уређује рад, 

сматра приправником, које је на дан закључења уговора о раду млађе од 30 година 

и које је код Националне службе за запошљавање пријављено као незапослено 

лице, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде 

новозапосленог лица, за период од три године од дана заснивања радног односа тог 

лица. 

Послодавац који запосли на неодређено време лице које је на дан закључења 

уговора о раду млађе од 30 година и које је пријављено као незапослено лице код 

Националне службе за запошљавање најмање три месеца без прекида пре 

заснивања радног односа, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и 

обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица, за период од две године од 

дана заснивања радног односа тог лица. 

Новозапосленим лицем, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, сматра се лице са 

којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који уређује рад и 

које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних организација за 

обавезно социјално осигурање. 

Новозапосленим лицем из става 2. овог члана неће се сматрати лице које је 

пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је оснивач или 
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повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос, независно од тога да 

ли је постојао прекид радног односа. 

Пореску олакшицу из ст. 1. и 2. овог члана може остварити послодавац ако 

се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећава број запослених 

код послодавца у односу на број запослених на дан 1. септембра 2006. године. 

 Ако у току коришћења пореске олакшице за новозапослена лица, као и у 

наредном периоду од три године за лица из става 1. овог члана, односно две године 

за лица из става 2. овог члана, после истека олакшице, послодавац смањи број 

запослених у односу на број запослених на дан 1. септембра 2006. године, увећан за 

новозапослена лица за која остварује пореску олакшицу, губи право на олакшицу, 

при чему, у случају када је олакшица остварена за више новозапослених лица, прво 

губи олакшицу за оног новозапосленог са којим је раније засновао радни однос. 

Послодавац је дужан да плати порез који би иначе платио да није користио 

пореску олакшицу, валоризован применом индекса потрошачких цена према 

подацима републичког органа за послове статистике, у року од 30 дана од дана 

смањења броја запослених у смислу става 6. овог члана. 

Ако новозапосленом лицу престане радни однос у току трајања пореске 

олакшице, као и у наредном периоду из става 6. овог члана, послодавац који уместо 

њега, у року од највише 15 дана по престанку радног односа, запосли друго лице, 

под условом да се не смањује број запослених у смислу става 6. овог члана, 

наставља да користи пореску олакшицу по основу запослења другог 

новозапосленог лица у обиму права утврђеног за претходно новозапослено лице. 

Укупан период коришћења олакшице из овог става умањује се за време за које је 

новозапослено лице, коме је престао радни однос, радило код послодавца. 

Ако приправнику из става 1. овог члана престане радни однос у току трајања 

олакшице, послодавац наставља да користи олакшицу до истека рока из става 1. 

овог члана уколико запосли другог новог приправника. 

Ако лицу из става 2. овог члана престане радни однос у току трајања 

олакшице, послодавац наставља да користи олакшицу до истека рока из тог става, 

уколико запосли друго лице млађе од 30 година. 

Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и 

организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни 

буџетски корисници. 

Послодавци који за одређено лице користе или су користили олакшицу код 

плаћања пореза на зараде по другом правном основу у складу са одговарајућим 

прописом, не могу за исто лице остваривати пореску олакшицу из овог члана. 

Начин и поступак примене одредаба овог члана ближе уређује министар 

финансија. 

 

Члан 21г  

Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом у 

складу са законом који уређује спречавање дискриминације лица са 

инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном 

документацојом докаже инвалидност, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и 

обустављеног пореза из зараде тог лица, за период од три године од дана заснивања 

радног односа. 
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Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана сматра се 

лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који 

уређује рад и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних 

организација за обавезно социјално осигурање. 

Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана неће се 

сматрати лице које је пре заснивања радног односа било запослено код послодавца 

који је оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос, 

независно од тога да ли је постојао прекид радног односа. 

Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и 

организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни 

буџетски корисници. 

Послодавци који за одређено лице користе или су користили олакшицу код 

плаћања пореза на зараде по другом правном основу у складу са одговарајућим 

прописом, не могу за исто лице остваривати пореску олакшицу из овог члана. 

Начин и поступак примене одредаба овог члана ближе уређује министар 

финансија. 

 

Члан 21д  

Послодавац који запосли лице које је на дан закључивања уговора о раду 

старије од 45 година и које код Националне службе за запошљавање има статус 

корисника новчане накнаде за време незапослености или је код те службе 

пријављено као незапослено лице најмање шест месеци без прекида, ослобађа се 

обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог новозапосленог 

лица. 

Право пореског ослобођења у складу са ставом 1. овог члана послодавац 

остварује у периоду од две године од дана заснивања радног односа запосленог. 

Ако запосленом из става 1. овог члана престане радни однос у току трајања 

олакшице, као и у наредном периоду од три године после истека олакшице из става 

2. овог члана, послодавац губи право на олакшицу и дужан је да плати порез који 

би иначе платио да није користио пореско ослобођење, валоризован применом 

индекса потрошачких цена према подацима републичког органа надлежног за 

послове статистике, у року од 30 дана од престанка радног односа запосленог. 

Одредба става 3. овога члана не примењује се у случају престанка радног 

односа смрћу запосленог или из других разлога независно од воље запосленог и 

воље послодавца, у смислу одредаба закона који уређује рад. 

Изузетно од одредбе става 3. овог члана, послодавац наставља да користи 

олакшицу за преостало време коришћења олакшице, уколико запосленом престане 

радни однос отказом уговора о раду од стране запосленог, а послодавац уместо 

њега у року од највише 15 дана од дана престанка радног односа запосли друго 

лице из става 1. овог члана. 

Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и 

организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни 

буџетски корисници. 

Послодавци који за одређено лице користе или су користили олакшицу код 

плаћања пореза на зараде по другом правном основу у складу са одговарајућим 

прописом, не могу за исто лице остваривати пореску олакшицу из овог члана. 
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Начин и поступак примене одредаба овог члана уређује министар надлежан 

за послове финансија. 

 

Глава друга 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 

 

Члан 22. 

Приходом од пољопривреде и шумарства сматра се катастарски или стварни 

приход од ових делатности.  

 

Члан 23. 

Катастарски приход представља приход који је у катастру земљишта, 

односно непокретности, утврђен за сваку посебну јединицу земљишта које се може 

користити за пољопривредну производњу, односно шумарство, без обзира да ли се 

као такво користи. 

 

Члан 24. 

Ако се обвезник пре почетка године определи за утврђивање стварног 

прихода од пољопривреде и шумарства и о томе обавести надлежни порески орган, 

приходом од ових делатности сматра се стварни приход утврђен на начин прописан 

одредбама овог закона којима се уређује утврђивање прихода од самосталне 

делатности. 

 

Члан 25. 

Обвезник пореза на приходе од пољопривреде и шумарства је физичко лице 

које је као власник, ималац права коришћења или плодоуживалац земљишта 

уписано у катастру земљишта, према стању на дан 31. децембра године која 

претходи години за коју се утврђује порез. 

Ако је обвезник из става 1. овог члана издао земљиште у дугорочни закуп, 

обвезником се сматра закупац, почев од дана почетка закупа, ако уз сагласност 

закуподавца достави пријаву надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана 

закључења уговора о закупу. 

 

Члан 26. 

Ако два или више сувласника, суимаоца права коришћења или права 

плодоуживања земљишта живе у једном домаћинству, а нису извршили деобу 

имовине, обвезник је један од пунолетних сувласника, суимаоца права коришћења 

или права плодоуживања. 

Ако се лица из става 1. овог члана не споразумеју до почетка године за коју 

се утврђује порез ко ће бити обвезник, и о томе не обавесте надлежни порески 

орган, обвезника одређује порески орган. 

 

Члан 27. 

Опорезиви приход од пољопривреде и шумарства је катастарски приход, 

односно стварни приход, ако се обвезник определио за плаћање пореза према 

стварном приходу. 
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Члан 28. 

Стопа пореза на приходе од пољопривреде и шумарства износи 10%. 

 

Члан 29. 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства не плаћа се на катастарски 

приход: 

1) земљишта на коме су подигнути насипи, канали и уставе, одбрамбени 

врбаци и други слични засади, ровови и други објекти од земље намењени за 

одбрану од поплава, за одводњавање, наводњавање или заштиту од ерозије; 

2) земљишта чије је искоришћавање на основу закона забрањено;  

3) земљишта под зградама страних држава и које служи зградама 

дипломатских и конзуларних представништава, под условом реципроцитета, као и 

земљиште под зградама међународних организација; 

4) земљишта које чини заштићену околину око проглашених споменика 

културе и заштићених објеката природе, као и земљишта у својини цркава, 

храмова, манастира и џамија који су проглашени споменицима културе; 

5) дворишта цркава, храмова, манастира и џамија; 

6) земљишта која нису била обрадива, али су инвестицијама обвезника 

постала обрадива - пет година од привођења намени земљишта; 

7) земљишта на којима се подижу нови воћњаци и виногради - пет година од 

почетка садње воћњака, односно винове лозе; 

8) земљишта под зградама за становање, у својини грађана и земљишта која 

служе за њихову редовну употребу - до 500 m²;  

9) земљишта пореског обвезника ако су он и чланови његовог домаћинства 

старији од 65 година - мушкарци, односно 60 година - жене, под условом да 

обвезник, односно чланови његовог домаћинства не остварују приходе по другом 

основу и немају чланове породице или друга лица која су по закону или по другом 

основу дужна да их издржавају; 

10) земљишта које обвезник без накнаде уступи на коришћење лицу 

прогнаном после 1. августа 1995. године, под условом да прогнано лице не 

остварује приходе по другом основу. 

Ослобођења из става 1. тач. 1) до 5) овог члана престају у случају промене 

намене тог земљишта. 

Престанак разлога за ослобођење обвезник је дужан да пријави надлежном 

пореском органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Право на ослобођење из става 1. тач. 6), 7), 9) и 10) овог члана обвезник 

остварује захтевом који подноси надлежном пореском органу најкасније до 31. 

децембра године у којој су настали услови за ослобођење. 

Ако захтев из става 4. овог члана није поднет благовремено, ослобођење из 

става 1. тач. 6), 7), 9) и 10) овог члана признаје се од 1. јануара наредне године, с 

тим што се трајање ослобођења из тач. 6) и 7) скраћује за године које су протекле. 

Решење о ослобођењу из става 1. тач. 6) и 7) овог члана порески орган 

доноси по претходно прибављеном мишљењу органа управе надлежног за 

пољопривреду. 

 

Члан 30. 
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За земљиште на коме је услед елементарних непогода, биљних болести и 

штеточина или услед других ванредних догађаја које обвезник није могао да 

спречи, принос смањен за више од 25% од просечног приноса за последње три 

године у општини, умањиће се катастарски приход сразмерно смањењу приноса. 

Олакшицу из става 1. овог члана, обвезник може остварити подношењем 

захтева надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана настанка штете. 

О захтеву одлучује порески орган на основу процењене штете. 

Ако је штета причињена на територији више катастарских општина, 

олакшица из става 1. овог члана се може утврдити на основу глобалне процене 

штете министарства надлежног за послове пољопривреде и шумарства и без 

подношења појединачног захтева. 

 

Члан 31. 

Приходом од самосталне делатности сматра се приход остварен од 

привредних делатности, УКЉУЧУЈУЋИ И ДЕЛАТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ШУМАРСТВА, пружањем професионалних и других интелектуалних услуга, као и 

приход од других делатности, уколико се на тај приход по овом закону порез не 

плаћа по другом основу. 

Приходом од самосталне делатности сматра се и приход остварен трајним 

или сезонским искоришћавањем земљишта у непољопривредне сврхе (вађење 

песка, шљунка и камења, производња креча, цигле, црепа, ћумура и сл.), 

инкубаторском производњом живине и другим сличним делатностима, независно 

од тога да ли су као самосталне делатности регистроване код надлежног органа. 

 

Члан 32. 

Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности је физичко лице које 

остварује приходе обављањем делатности из члана 31. овог закона, укључујући и 

физичко лице које остварује приходе од пољопривреде и шумарства и свако друго 

физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим 

се уређује порез на додату вредност (у даљем тексту: предузетник). 

ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПО ОСНОВУ 

ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - 

НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА УПИСАНО У 

РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ТУ ОБЛАСТ И КОЈЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 43. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

Члан 33. 

Опорезиви приход од самосталне делатности је опорезива добит, ако овим 

законом није друкчије одређено. 

Опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити 

исказане у билансу успеха, сачињеном у складу са међународним 

рачуноводственим стандардима и прописима којима се уређује рачуноводство и 

ревизија ако предузетник води двојно књиговодство, односно у складу са прописом 

из члана 49. овог закона ако предузетник води просто књиговодство, на начин 

утврђен овим законом.  
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Предузетнику оснивачу ортачке радње, опорезива добит се утврђује у 

сразмери са његовим учешћем у добити, према акту о оснивању ортачке радње. 

 

Члан 35. 

Усклађивање прихода и расхода, утврђивање капиталних добитака и 

губитака, порески третман губитака из ранијих година и трансферне цене исказују 

се у пореском билансу предузетника у складу са одговарајућим одредбама закона 

којим се уређује порез на добит правних лица, ако овим законом није друкчије 

одређено. 

УСКЛАЂИВАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА, УТВРЂИВАЊЕ 

КАПИТАЛНИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА, ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ГУБИТАКА 

ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ИСКАЗУЈУ СЕ У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ 

ПРЕДУЗЕТНИКА У СКЛАДУ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ОДРЕДБАМА ЗАКОНА 

КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА, АКО ОВИМ 

ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО. 

НАЧИН НА КОЈИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ 

ИСКАЗУЈУ ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР.  

 

Члан 35а 

Амортизација сталних средстава признаје се предузетницима као расход у 

износу и на начин утврђен за правна лица законом којим се уређује порез на добит 

правних лица и подзаконским актом донетим на основу тог закона. 

АМОРТИЗАЦИЈА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК 

ИСКАЗАО У СВОЈИМ ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА ПРИЗНАЈЕ СЕ КАО РАСХОД 

У ИЗНОСУ И НА НАЧИН УТВРЂЕН ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ 

НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПОДЗАКОНСКИМ АКТОМ ДОНЕТИМ НА 

ОСНОВУ ТОГ ЗАКОНА. 

 

Члан 37а 

Предузетницима се у расходе у пореском билансу признају: 

1) обрачунати и плаћени доприноси за лично обавезно социјално осигурање 

по основу самосталне делатности; 

2) трошкови службеног путовања до висине износа из члана 18. став 1. тач. 

2) до 4) овог закона. 

ПРЕДУЗЕТНИЦИМА СЕ У РАСХОДЕ У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ 

ПРИЗНАЈУ: 

1) ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ЗАРАДА ПРЕДУЗЕТНИКА; 

2) ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА ДО ИЗНОСА ИЗ ЧЛАНА 18. 

СТАВ 1. ТАЧ. 2) ДО 4) ОВОГ ЗАКОНА. 

ПОД ИСПЛАЋЕНОМ ЛИЧНОМ ЗАРАДОМ ПРЕДУЗЕТНИКА У СМИСЛУ 

ОВОГ ЗАКОНА СМАТРА СЕ НОВЧАНИ ИЗНОС КОЈИ ПРЕДУЗЕТНИК 

ИСПЛАТИ И ЕВИДЕНТИРА У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА КАО СВОЈЕ 

МЕСЕЧНО ЛИЧНО ПРИМАЊЕ УВЕЋАН ЗА ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 

ЗАРАДЕ. 

 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0018
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Члан 40. 

Предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне 

књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење 

отежава обављање делатности, има право да поднесе захтев да порез на приходе од 

самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход (у даљем тексту: 

паушално опорезивање). 

Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику: 

1) оснивачу ортачке радње; 

2) који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на мало, 

осим одржавања и оправке моторних возила, хотела и ресторана, финансијског 

посредовања и активности у вези с некретнинама; 

3) у чију делатност улажу и друга лица; 

4) чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује 

порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности - већи 

од 3.000.000 6.000.000 динара, 

5) који је обвезник пореза на додату вредност, односно који се определи за 

плаћање пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на 

додату вредност. 

ПРАВО НА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕ МОЖЕ СЕ ПРИЗНАТИ 

ПРЕДУЗЕТНИКУ: 

1) КОЈИ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ИЗ ОБЛАСТИ: ПРАВНИХ ПОСЛОВА, 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ, КЊИГОВОДСТВЕНИХ И РЕВИЗОРСКИХ ПОСЛОВА, 

ПОСЛОВА ПОРЕСКОГ САВЕТОВАЊА, РЕКЛАМИРАЊА И ИСТРАЖИВАЊА 

ТРЖИШТА, КАО И ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 

2) КОЈИ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ИЗ ОБЛАСТИ: ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО 

И ТРГОВИНЕ НА МАЛО, ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА, ФИНАНСИЈСКОГ 

ПОСРЕДОВАЊА И АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ С НЕКРЕТНИНАМА;  

3) У ЧИЈУ ДЕЛАТНОСТ УЛАЖУ И ДРУГА ЛИЦА; 

4) ЧИЈИ ЈЕ УКУПАН ПРОМЕТ У ГОДИНИ КОЈА ПРЕТХОДИ ГОДИНИ 

ЗА КОЈУ СЕ УТВРЂУЈЕ ПОРЕЗ, ОДНОСНО ЧИЈИ ЈЕ ПЛАНИРАНИ ПРОМЕТ 

КАДА ПОЧИЊЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ВЕЋИ ОД 6.000.000 ДИНАРА; 

5) КОЈИ ЈЕ ЕВИДЕНТИРАН КАО ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 

ВРЕДНОСТ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА 

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ. 

Изузетно од одредбе става 2. тачка 1) овог члана, предузетнику који 

трговинску или угоститељску делатност обавља у киоску, приколици или сличном 

монтажном или покретном објекту може се, на његов захтев, одобрити да порез 

плаћа на паушално утврђен приход. 

ДЕЛАТНОСТИ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА ОПРЕДЕЉУЈУ СЕ У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ КЛАСИФИКАЦИЈА 

ДЕЛАТНОСТИ. 

 

Члан 41. 

Ако су испуњени услови из члана 40. овог закона, паушални приход се 

утврђује, у складу са следећим критеријумима и елементима: 
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1) висина просечне месечне зараде по запосленом у Републици, општини, 

граду и округу остварене у години која претходи години за коју се утврђује 

паушални приход; 

1) ВИСИНА ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ У 

РЕПУБЛИЦИ, ОПШТИНИ, ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ, ОДНОСНО ГРАДУ У 

КОЈЕМ НИСУ ФОРМИРАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОСТВАРЕНЕ У ГОДИНИ 

КОЈА ПРЕТХОДИ ГОДИНИ ЗА КОЈУ СЕ УТВРЂУЈЕ ПАУШАЛНИ ПРИХОД; 

2) место на коме се радња налази; 

3) опремљеност радње; 

4) број запослених радника и ангажованих чланова породице; 

5) тржишни услови у којима се делатност обавља; 

6) површина локала; 

7) старост обвезника и његова радна способност; 

8) висина прихода обвезника, који под истим или сличним условима обавља 

исту или сличну делатност; 

9) остале околности које утичу на остваривање добити. 

Код утврђивања паушалног прихода, надлежни порески орган узима у обзир 

и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на други 

начин. 

Влада Републике Србије уређује ближе услове, критеријуме и елементе за 

паушално опорезивање. 

 

Члан 43. 

Предузетници су дужни да воде пословне књиге и да у њима исказују 

пословне промене на начин одређен овим законом. 

Предузетници воде пословне књиге по систему простог књиговодства, у 

складу са овим законом или по систему двојног књиговодства у складу са законом 

којим се уређује рачуноводство и ревизија . 

Предузетници - оснивачи ортачке радње дужни су да воде пословне књиге 

по систему двојног књиговодства. 

Предузетници који порез плаћају на паушално утврђен приход дужни су да 

воде само пословну књигу о оствареном промету. 

 

Члан 49.  

Министар финансија ближе прописује врсте и садржину пословних књига и 

других евиденција које се воде по систему простог књиговодства, начин њиховог 

вођења и исказивања финансијског резултата. 

 

Члан 50.  

Предузетници који воде пословне књиге по систему простог или двојног 

књиговодства састављају годишњи порески биланс. 

Ближе прописе о садржини пореског биланса и начину његовог састављања 

доноси министар финансија. 

 

Члан 61. 

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

виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности; 

2) дивиденде и удели у добити; 

3) брисана („Службени гласник РС”, број 93/12); 

 4) узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране 

власника привредног друштва за њихове приватне потребе, извршене у складу са 

законом (у даљем тексту: узимање из имовине привредног друштва); 

5) примање члана отвореног инвестиционог фонда по основу права на 

сразмерни део прихода од инвестиционе јединице тог фонда. 

Каматом, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се и део прихода 

остварен код отуђења или откупа дисконтне дужничке хартије од вредности који 

представља разлику између набавне и продајне цене, односно између набавне и 

откупне цене дисконтне дужничке хартије од вредности. 

За дисконтну дужничку хартију од вредности из става 2. овог члана сматра 

се и безкупонска дужничка хартија од вредности. 

Каматом по купонској дужничкој хартији од вредности не сматра се онај део 

разлике у цени који представља капитални добитак. 

Министар финансија ближе уређује начин утврђивања камате и капиталног 

добитка из става 4. овог члана. 

ПРИХОДОМ ОД КАПИТАЛА СМАТРАЈУ СЕ: 

1) КАМАТА ПО ОСНОВУ ЗАЈМА, ШТЕДНИХ И ДРУГИХ ДЕПОЗИТА 

(ОРОЧЕНИХ ИЛИ ПО ВИЂЕЊУ) И ПО ОСНОВУ ДУЖНИЧКИХ И СЛИЧНИХ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ; 

2) ДИВИДЕНДA И УЧЕШЋЕ У ДОБИТИ; 

3) ПРИНОС ОД ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОТВОРЕНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА; 

4) ПРИХОД ОД ИЗДАВАЊА СОПСТВЕНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ. 

ДИВИДЕНДОМ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ И 

ЛИКВИДАЦИОНИ ОСТАТАК ИЗНАД ВРЕДНОСТИ УЛОЖЕНОГ КАПИТАЛА 

УТВРЂЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ОПОРЕЗИВАЊЕ 

ДОБИТИ ПРАВНИХ ЛИЦА. 

ПРИХОД ОД ИЗДАВАЊА СОПСТВЕНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СТАВА 

1. ТАЧКА 4) ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ЗАКУПНИНА У КОЈУ СЕ УРАЧУНАВА И 

ВРЕДНОСТ СВИХ ИЗВРШЕНИХ ОБАВЕЗА И УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ 

ОБАВЕЗАО ЗАКУПАЦ, ОСИМ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА НАСТАЛИХ 

ТОКОМ ЗАКУПА А КОЈИ ЗАВИСЕ ОД ОБИМА ПОТРОШЊЕ ЗАКУПЦА (НПР. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ТЕЛЕФОНА И СЛИЧНО). 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ПРИХОДИ КОЈЕ ОД 

ИЗДАВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ОСТВАРИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ОБАВЉА 

ДЕЛАТНОСТ ИЗДАВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕ СМАТРАЈУ СЕ ПРИХОДОМ 

ОД КАПИТАЛА. 

НЕПОКРЕТНОСТИМА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, СМАТРАЈУ СЕ:  

1) ЗЕМЉИШТЕ; 

2) СТАМБЕНЕ, ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ ЗГРАДЕ, СТАНОВИ, ПОСЛОВНЕ 

ПРОСТОРИЈЕ, ГАРАЖЕ И ДРУГИ (НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ) 
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ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, ОДНОСНО ЊИХОВИ ДЕЛОВИ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: ОБЈЕКТИ). 

 

Члан 63. 

 Опорезиви приход од капитала чини остварена камата из члана 61. став 1. 

тачка 1) овог закона, као и позитивна разлика остварена отуђењем или откупом 

дисконтне дужничке хартије од вредности из члана 61. ст. 2. и 3. овог закона, за 

период од дана стицања до дана отуђења или откупа те хартије.  

Опорезиви приход од капитала из члана 61. став 1. тач. 2) до 5) овог закона 

чини приход исплаћен (расподељен) обвезнику, односно остварен узимањем из 

имовине привредног друштва , као и примање по основу права члана отвореног 

инвестиционог фонда на сразмерни део прихода од инвестиционе јединице. Ако је 

примање остварено у неновчаном облику, вредност тог примања се процењује 

према упоредивој тржишној вредности. 

ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ОД КАПИТАЛА ЧИНИ НОВЧАНИ ИЛИ 

НЕНОВЧАНИ ИЗНОС ОСТВАРЕНОГ ПРИХОДА. 

АКО СУ ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА ОСТВАРЕНИ У НЕНОВЧАНОМ 

ОБЛИКУ, ВРЕДНОСТ ТИХ ПРИХОДА СЕ УТВРЂУЈЕ ПРЕМА ТРЖИШНОЈ 

ВРЕДНОСТИ ПРАВА, ДОБАРА, ОДНОСНО УСЛУГА НА ДАН ОСТВАРИВАЊА 

ПРИХОДА.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1 И 2. ОВОГ ЧЛАНА, ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ОД 

КАПИТАЛА ИЗ ЧЛАНА 61. СТАВ 1. ТАЧКА 4) ОВОГ ЗАКОНА ЧИНИ БРУТО 

ПРИХОД УМАЊЕН ЗА НОРМИРАНЕ ТРОШКОВЕ У ВИСИНИ ОД 25%, А АКО 

ЈЕ ОН ОСТВАРЕН ИЗНАЈМЉИВАЊЕМ СТАНОВА, СОБА И ПОСТЕЉА 

ПУТНИЦИМА И ТУРИСТИМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПЛАЋЕНА БОРАВИШНА ТАКСА 

НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ СЕ ПРИЗНАЈУ У ВИСИНИ ОД 50% БРУТО 

ПРИХОДА. 

ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД КАПИТАЛА ИЗ ЧЛАНА 61. 

СТАВ 1. ТАЧКА 4) ОВОГ ЗАКОНА, НА ЊЕГОВ ЗАХТЕВ, УМЕСТО 

НОРМИРАНИХ ТРОШКОВА ПРИЗНАЋЕ СЕ СТВАРНИ ТРОШКОВИ КОЈЕ ЈЕ 

ИМАО ПРИ ОСТВАРИВАЊУ И ОЧУВАЊУ ПРИХОДА, АКО ЗА ТО ПОДНЕСЕ 

ДОКАЗЕ. 

 

Члан 64. 

Стопа пореза на приходе од капитала износи 15%.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СТОПА ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ 

ОД КАПИТАЛА ИЗ ЧЛАНА 61. СТАВ 1. ТАЧКА 4) ОВОГ ЗАКОНА ИЗНОСИ 

20%. 

 

Члан 65. 

Не плаћа се порез на приходе од капитала на камату: 

1) на динарска средства по основу штедних и других депозита (орочених 

или по виђењу); 

2) по основу дужничких хартија од вредности, у смислу прописа којима је 

уређено тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената, чији 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0061
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0061
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0061
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је издавалац Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или 

Народна банка Србије. 

НЕ ПЛАЋА СЕ ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД КАПИТАЛА НА КАМАТУ: 

1) НА ДИНАРСКА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ШТЕДНИХ И ДРУГИХ 

ДЕПОЗИТА (ОРОЧЕНИХ ИЛИ ПО ВИЂЕЊУ); 

2) ПО ОСНОВУ ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ ЈЕ 

ИЗДАВАЛАЦ РЕПУБЛИКА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ЈЕДИНИЦА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЛИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. 

 

Глава шеста 

Порез на приходе од непокретности 

 

Члан 66. 

Приходима од непокретности сматрају се приходи које обвезник оствари 

издавањем у закуп или подзакуп непокретности, а нарочито: земљишта, стамбених 

и пословних зграда, делова тих зграда, станова, делова станова, пословних 

просторија и гаража. 

Приходе од непокретности из става 1. овог члана чине остварена закупнина 

и вредност свих реализованих обавеза и услуга на које се обавезао закупац, 

односно подзакупац. 

 

Члан 67. 

Обвезник пореза на приходе од непокретности је физичко лице које 

издавањем у закуп или подзакуп непокретности оствари приходе по том основу. 

Обвезником у смислу става 1. овог члана не сматра се предузетник који 

непокретности издаје у закуп или подзакуп у оквиру обављања регистроване 

самосталне делатности. 

 

Члан 68. 

Опорезиви приход од непокретности чини бруто приход из члана 66. став 2. 

овог закона, умањен за нормиране трошкове у висини од 20%.  

Изузетно од става 1. овог члана, код утврђивања опорезивог прихода од 

непокретности оствареног по основу изнајмљивања станова, соба и постеља 

путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса, нормирани трошкови 

се признају у висини од 50% од бруто прихода. 

Обвезнику пореза на приходе од непокретности, на његов захтев, уместо 

нормираних трошкова признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању 

и очувању прихода, ако за то поднесе доказе. 

Стварним трошковима сматра се и износ једногодишње амортизације, 

обрачунате применом пропорционалне методе по стопи из номенклатуре средстава 

за амортизацију. 

Ако је обвезник закупац који непокретност издаје у подзакуп, од закупнине 

коју остварује одбија се закупнина коју плаћа закуподавцу. 

 

Члан 69. 

Стопа пореза на приходе од непокретности износи 20%. 
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Члан 70. 

Ако је пријављени приход од непокретности мањи од оног који би се могао 

постићи на тржишту, надлежни порески орган ће приход од непокретности 

утврдити у висини прихода који се могу постићи на тржишту. 

Као приход из става 1. овог члана узима се закупнина која се може постићи 

према месним приликама, упоређивањем са закупнином за сличне објекте који се 

издају у закуп под приближно сличним условима. 

 

Члан 71.  

 Приходи од непокретности у виду закупнине која је примљена за више 

година одједном, приликом утврђивања прихода, деле се на захтев обвезника на 

онолико једнаких делова колики је број година за коју је закупнина плаћена, а не 

дуже од пет. 

 У случају из става 1. овог члана у свакој години опорезује се сразмерни део 

прихода. 

 

Члан 72.  

Капиталним добитком сматра се приход који обвезник оствари продајом, 

односно другим преносом уз накнаду (у даљем тексту: продаја): 

1) стварних права на непокретностима; 

2) трајног права коришћења и права градње на градском грађевинском 

земљишту; 

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

својине; 

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

осим дужничких хартија од вредности; 

5) инвестиционе јединице откупљене од стране отвореног инвестиционог 

фонда, сагласно закону који уређује инвестиционе фондове; 

6) инвестиционе јединице добровољног пензијског фонда; 

7) акумулираних средстава по основу програмиране исплате са рачуна члана 

добровољног пензијског фонда. 

Изузетно од става 1. тачка 4) овог члана, капиталним добитком по основу 

купонске дужничке хартије од вредности сматра се онај део разлике у цени који је 

утврђен на начин прописан актом из члана 61. став 5. овог закона. 

Капиталним добитком сматра се онај приход који обвезник, као члан 

отвореног, затвореног, односно приватног инвестиционог фонда, оствари као 

разлику између куповне и откупне цене инвестиционе јединице, акција, односно 

удела, сагласно закону који уређује инвестиционе фондове. 

Капиталним добитком сматра се онај део разлике између акумулираних 

средстава повучених једнократном исплатом, програмираном исплатом или 

куповином ануитета из добровољног пензијског фонда и висине уплаћеног 

пензијског доприноса. 

Капитални добитак представља разлику између продајне цене права, удела, 

односно хартија од вредности и њихове набавне цене усклађене према одредбама 

овог закона. 
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Кад је разлика из става 2. овог члана негативна, у питању је капитални 

губитак. 

Обвезник који је право, удео или хартију од вредности пре продаје држао у 

свом портфељу непрекидно најмање десет година, не остварује капитални добитак 

њиховом продајом. 

КАПИТАЛНИ ДОБИТАК, ОДНОСНО ГУБИТАК У СМИСЛУ ОВОГ 

ЗАКОНА ПРЕДСТАВЉА РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ПРАВА, 

УДЕЛА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ЊИХОВЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ, 

ОСТВАРЕНУ ПРЕНОСОМ:  

1) СТВАРНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА; 

2) АУТОРСКИХ ПРАВА, ПРАВА СРОДНИХ АУТОРСКОМ ПРАВУ И 

ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ; 

3) УДЕЛА У КАПИТАЛУ ПРАВНИХ ЛИЦА, АКЦИЈА И ОСТАЛИХ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, УКЉУЧУЈУЋИ И ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, 

ОСИМ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ 

ФОНДОВА. 

ПОД ПРЕНОСОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ ПРОДАЈА 

ИЛИ ДРУГИ ПРЕНОС УЗ НОВЧАНУ ИЛИ НЕНОВЧАНУ НАКНАДУ.  

ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА КАПИТАЛНИ ДОБИТАК ЈЕ СВАКО ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕДУЗЕТНИКА, КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО ПРЕНОС 

ПРАВА, УДЕЛА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.  

 

Члан 72а 

Капитални добитак се не утврђује и не опорезује код преноса права, удела 

или хартија од вредности у следећим случајевима: 

1) брисана („Службени гласник РС”, број 31/09) 

2) ако се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој 

линији; 

3) ако се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној 

је вези са разводом брака. 

Капитални добитак се не утврђује и не опорезује на приход остварен по 

основу преноса дужничких хартија од вредности, у смислу прописа којима је 

уређено тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената, чији 

је издавалац Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или 

Народна банка Србије. 

КАПИТАЛНИМ ДОБИТКОМ, ОДНОСНО ГУБИТКОМ У СМИСЛУ ОВОГ 

ЗАКОНА НЕ СМАТРА СЕ РАЗЛИКА НАСТАЛА ПРЕНОСОМ ПРАВА, УДЕЛА 

ИЛИ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРАВА) КАДА:  

1) СУ СТЕЧЕНА НАСЛЕЂЕМ У ПРВОМ НАСЛЕДНОМ РЕДУ; 

2) СЕ ПРЕНОС ВРШИ ИЗМЕЂУ БРАЧНИХ ДРУГОВА И КРВНИХ 

СРОДНИКА У ПРАВОЈ ЛИНИЈИ; 

3) СЕ ПРЕНОС ВРШИ ИЗМЕЂУ РАЗВЕДЕНИХ БРАЧНИХ ДРУГОВА, А У 

НЕПОСРЕДНОЈ ЈЕ ВЕЗИ СА РАЗВОДОМ БРАКА; 

4) СЕ ВРШИ ПРЕНОС ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ 

ЈЕ ИЗДАВАЛАЦ РЕПУБЛИКА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ЈЕДИНИЦА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЛИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df65931%26action%3Dpropis%26path%3D06593101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26anchor%3Dc0010#c0010
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КАПИТАЛНИ ДОБИТАК СЕ НЕ УТВРЂУЈЕ И НЕ ОПОРЕЗУЈЕ КАДА ЈЕ 

ОБВЕЗНИК ИЗВРШИО ПРЕНОС ПРАВА, УДЕЛА ИЛИ ХАРТИЈЕ ОД 

ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПРЕ ПРЕНОСА ИМАО У СВОМ ВЛАСНИШТВУ 

НЕПРЕКИДНО НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ГОДИНА.   

 

Члан 73. 

За сврху одређивања капиталног добитка, у смислу овог закона, продајном 

ценом се сматра уговорена цена, односно тржишна цена коју утврђује надлежни 

порески орган ако оцени да је уговорена цена нижа од тржишне. 

Као уговорена, односно тржишна цена из става 1. овог члана узима се цена 

без пореза на пренос апсолутних права. 

Код преноса права путем размене за друго право, продајном ценом се сматра 

тржишна цена права које се даје у размену. 

Продајном ценом инвестиционе јединице сматра се откупна цена 

инвестиционе јединице која се састоји од нето вредности имовине отвореног 

друштва по инвестиционој јединици на дан подношења захтева члана фонда за 

откуп инвестиционих јединица, увећане за накнаду за куповину уколико је 

друштво за управљање наплаћује, сагласно закону који уређује инвестиционе 

фондове. 

Код повлачења акумулираних средстава из добровољног пензијског фонда, 

продајном ценом се сматра износ исплаћених акумулираних средстава члану 

пензијског фонда на име његовог удела у нето имовини пензијског фонда, сагласно 

закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове. 

 

Члан 74. 

За сврху одређивања капиталног добитка, у смислу овог закона, набавном 

ценом се сматра цена по којој је обвезник стекао право, удео, или хартију од 

вредности, односно цена коју је утврдио порески орган у складу са овим законом. 

Набавна цена инвестиционе јединице састоји се од нето вредности имовине 

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

куповину уколико је друштво за управљање наплаћује, сагласно закону који 

уређује инвестиционе фондове. 

Код повлачења акумулираних средстава из добровољног пензијског фонда, 

набавном ценом се сматра износ новчаних средстава по основу пензијских 

доприноса уплаћених у добровољни пензијски фонд, односно износ новчаних 

средстава уплаћених у добровољни пензијски фонд који одговара проценту 

средстава повучених програмираном исплатом. 

Код продаје непокретности коју је обвезник сам изградио, набавну цену из 

става 1. овог члана чини износ трошкова изградње, а ако обвезник не докаже износ 

трошкова изградње, тржишна цена непокретности која је узета или могла бити 

узета као основица пореза на имовину у години настанка обавезе по основу пореза 

на имовину. 

Код продаје непокретности у изградњи, набавну цену из става 1. овог члана 

чини износ трошкова изградње које је обвезник имао до дана продаје. 

Код хартија од вредности које су котиране на берзи, набавном ценом из 

става 1. овог члана сматра се цена коју обвезник документује као стварно плаћену, 
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односно, ако то не учини, најнижа забележена цена по којој се трговало у периоду 

од годину дана који претходи продаји хартије од вредности. 

Код хартија од вредности које се не котирају на берзи, набавном ценом из 

става 1. овог члана сматра се цена коју обвезник документује као стварно плаћену, 

односно, ако то не учини, њена номинална вредност. 

Набавна цена из става 1. овог члана увећава се годишњим индексом 

потрошачких цена од дана стицања до дана продаје, према подацима републичког 

органа надлежног за послове статистике, а у случају непокретности и умањује по 

основу амортизације, обрачунате применом пропорционалне методе по стопи из 

номенклатуре средстава за амортизацију.  

Изузетно од става 8. овог члана, код продаје непокретности коју је обвезник 

сам изградио и код продаје инвестиционе јединице, односно програмиране исплате 

из члана 72. став 1. тач. 5), 6) и 7) овог закона, ревалоризација набавне цене врши 

се за улагање, односно извршено плаћање за сваку годину, према приложеној 

документацији, почевши од 1. јануара наредне године за извршена улагања, 

односно плаћања у претходној години, до дана продаје. За хартије од вредности 

које су котиране на берзи, чија је набавна цена утврђена као најнижа забележена 

цена из става 6. овог члана, ревалоризација набавне цене врши се од наредног дана 

од дана кад је забележена најнижа цена по којој се трговало, до дана продаје.  

ЗА СВРХУ ОДРЕЂИВАЊА КАПИТАЛНОГ ДОБИТКА, У СМИСЛУ ОВОГ 

ЗАКОНА, НАБАВНОМ ЦЕНОМ СЕ СМАТРА ЦЕНА ПО КОЈОЈ ЈЕ ОБВЕЗНИК 

СТЕКАО ПРАВО, УДЕО ИЛИ ХАРТИЈУ ОД ВРЕДНОСТИ. 

КОД ПРЕНОСА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈУ ЈЕ ОБВЕЗНИК САМ 

ИЗГРАДИО, НАБАВНУ ЦЕНУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЧИНИ ИЗНОС 

ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ, А АКО ОБВЕЗНИК НЕ ДОКАЖЕ ИЗНОС ТРОШКОВА 

ИЗГРАДЊЕ, ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ГОДИНИ НАСТАНКА 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ. 

КОД ПРЕНОСА НЕПОКРЕТНОСТИ У ИЗГРАДЊИ, НАБАВНУ ЦЕНУ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЧИНИ ИЗНОС ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ КОЈЕ ЈЕ 

ОБВЕЗНИК ИМАО ДО ДАНА ПРЕНОСА И КОЈЕ МОЖЕ ДА ДОКУМЕНТУЈЕ. 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ САСТОЈИ СЕ ОД 

НЕТО ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ 

ЈЕДИНИЦИ НА ДАН УПЛАТЕ, УВЕЋАНЕ ЗА НАКНАДУ ЗА КУПОВИНУ 

УКОЛИКО ЈЕ ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ НАПЛАЋУЈЕ, САГЛАСНО 

ЗАКОНУ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ. 

КОД ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ОБВЕЗНИК СТЕКАО 

КУПОВИНОМ, А КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ НА РЕГУЛИСАНОМ ТРЖИШТУ 

КАПИТАЛА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ 

КАПИТАЛА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈИМА СЕ 

ТРГУЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА), НАБАВНОМ ЦЕНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА СМАТРА СЕ ЦЕНА КОЈУ ОБВЕЗНИК ДОКУМЕНТУЈЕ КАО СТВАРНО 

ПЛАЋЕНУ, ОДНОСНО, АКО ТО НЕ УЧИНИ, НАЈНИЖА ЗАБЕЛЕЖЕНА ЦЕНА 

ПО КОЈОЈ СЕ ТРГОВАЛО У ПЕРИОДУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА КОЈИ 

ПРЕТХОДИ ПРОДАЈИ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ. 

АКО У ПЕРИОДУ ИЗ СТАВА 5. НИЈЕ БИЛО ТРГОВИНЕ ТОМ 

ХАРТИЈОМ ОД ВРЕДНОСТИ, НАБАВНОМ ЦЕНОМ СМАТРА СЕ НАЈНИЖА 
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ЗАБЕЛЕЖЕНА ЦЕНА У ПРВОЈ ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ БИЛО 

ТРГОВАЊА. 

КОД ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ОБВЕЗНИК СТЕКАО 

КУПОВИНОМ, А КОЈИМА СЕ НЕ ТРГУЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА, 

НАБАВНОМ ЦЕНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ ЦЕНА КОЈУ 

ОБВЕЗНИК ДОКУМЕНТУЈЕ КАО СТВАРНО ПЛАЋЕНУ, ОДНОСНО, АКО ТО 

НЕ УЧИНИ, ЊЕНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ, А АКО ЈЕ РЕЧ О АКЦИЈАМА 

БЕЗ НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ, СРАЗМЕРНИ ДЕО НЕТО ИМОВИНЕ 

ДРУШТВА У МОМЕНТУ СТИЦАЊА. 

НАБАВНА ЦЕНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УВЕЋАВА СЕ 

ГОДИШЊИМ ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА ОД ДАНА СТИЦАЊА ДО 

ДАНА ПРЕНОСА, ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА КОД ПРЕНОСА 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈУ ЈЕ ОБВЕЗНИК САМ ИЗГРАДИО, НАБАВНА ЦЕНА 

РЕВАЛОРИЗУЈЕ СЕ ЗА СВАКУ ГОДИНУ ПОЧЕВШИ ОД 1. ЈАНУАРА ГОДИНЕ 

КОЈА СЛЕДИ ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ ИЗВРШЕНО УЛАГАЊЕ ДО ДАНА 

ПРЕНОСА.  

ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ НА ТРЖИШТУ 

КАПИТАЛА ЧИЈА ЈЕ НАБАВНА ЦЕНА УТВРЂЕНА КАО НАЈНИЖА 

ЗАБЕЛЕЖЕНА ЦЕНА ИЗ СТАВА 5, ОДНОСНО СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, 

НАБАВНА ЦЕНА РЕВАЛОРИЗУЈЕ СЕ ОД НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА КАД ЈЕ 

ЗАБЕЛЕЖЕНА НАЈНИЖА ЦЕНА ПО КОЈОЈ СЕ ТРГОВАЛО ДО ДАНА 

ПРЕНОСА. 

 

Члан 79.  

Обвезник, који средства остварена продајом непокретности у року од 90 

дана од дана продаје уложи у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања 

чланова своје породице, односно домаћинства, ослобађа се пореза на остварени 

капитални добитак. 

Обвезнику који у року од 12 месеци од дана продаје непокретности, 

средства остварена продајом непокретности уложи за намене из става 1. овог члана, 

извршиће се повраћај плаћеног пореза на капитални добитак. 

Министар финансија ближе уређује критеријуме за остваривање права на 

пореско ослобођење из става 1. овог члана. 

 

Члан 79а 

Повлачење акумулираних средстава по основу удела члана у нето имовини 

добровољног пензијског фонда која се, по налогу и за рачун члана фонда улаже у 

куповину ануитета у друштву за осигурање сагласно закону који уређује 

добровољне пензијске фондове и пензијске планове, ослобађа се пореза на 

капитални добитак. 

 

Члан 82.  

Обвезник пореза на приходе од давања у закуп опреме, транспортних 

средстава и других покретних ствари је физичко лице које те ствари даје у закуп. 
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Бруто приходи од давања у закуп опреме, транспортних средстава и других 

покретних ствари обухватају остварену закупнину и вредност свих реализованих 

обавеза и услуга на које се обавезао закупац. 

Опорезиви приход од издавања у закуп покретних ствари утврђује се 

одбијањем нормираних трошкова од бруто прихода у висини од 20%. 

Обвезнику који то захтева и документује, порески орган ће уместо 

нормираних трошкова признати трошкове амортизације, финансирања, 

инвестиционог и текућег одржавања имовине и друге стварне трошкове које је 

имао у вези са стварима које је дао у закуп. 

Ако је пријављени приход од давања у закуп покретних ствари мањи од 

оног који би уобичајено могао да се постигне на тржишту, надлежни порески орган 

ће овај приход утврдити у висини прихода који би се могао постићи на тржишту, у 

складу са чланом 70. овог закона.  

 

Члан 83. 

Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које оствари 

добитак од игара које се сматрају играма на срећу у смислу закона који уређује 

КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ игре на срећу. 

Опорезиви приход за добитке од игара на срећу представља сваки 

појединачни добитак од игара на срећу, осим оних који су ослобођени овим 

законом. 

Појединачним добитком у смислу става 2. овог члана сматра се укупан 

добитак по свим комбинацијама у играма на срећу са више комбинација. 

ПОЈЕДИНАЧНИМ ДОБИТКОМ У СМИСЛУ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 

СМАТРА СЕ СВАКА ПОЈЕДИНАЧНА ИСПЛАТА, ОДНОСНО ДОДЕЛА 

ДОБИТКА КОЈА СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ИГРАМА НА СРЕЋУ 

ИСПЛАЋУЈЕ, ОДНОСНО ДОДЕЉУЈЕ ОБВЕЗНИКУ. 

Ако се добитак састоји од ствари и права, опорезиви приход из става 2. овог 

члана представља тржишна вредност ствари или права у моменту када је добитак 

остварен. 

Порез на добитке од игара на срећу не плаћа се на: 

1) појединачно остварен добитак од игара на срећу до износа од 26.066 

динара; 

2) лутријске згодитке по јавним зајмовима; 

3) остварен добитак од игара које се приређују у играчницама (казинима) и 

на аутоматима. 

 

Члан 84.  

Обвезник пореза на приходе од осигурања лица је физичко лице које 

оствари накнаду из осигурања лица. 

Опорезиви приход од осигурања лица представља вредност исплаћене 

накнаде из осигурања лица умањену за износ новчаних средстава уплаћених по 

основу премија осигурања, ако није изузета од опорезивања у складу са чланом 9. 

став 1. тачка 7) овог закона.  

Изузетно од става 2. овог члана, опорезиви приход од осигурања лица, у 

случају кад се повучена акумулирана средства по основу удела члана у нето 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0009
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имовини добровољног пензијског фонда, по налогу и за рачун члана фонда, уложе 

у куповину ануитета у друштву за осигурање сагласно закону који уређује 

добровољне пензијске фондове и пензијске планове, представља вредност 

исплаћене накнаде из осигурања лица умањену за износ уплаћених средстава по 

основу стицања инвестиционих јединица добровољног пензијског фонда 

ПОВУЧЕНИХ АКУМУЛИРАНИХ СРЕДСТАВА УЛОЖЕНИХ У КУПОВИНУ 

АНУИТЕТА. 

ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ СТИЦАЊА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА ИЗ 

СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, УВЕЋАВА СЕ ГОДИШЊИМ ИНДЕКСОМ 

ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА ОД ДАНА КАДА СЕ ПОВУЧЕНА АКУМУЛИРАНА 

СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ УДЕЛА ЧЛАНА У НЕТО ИМОВИНИ ДОБРОВОЉНОГ 

ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА УЛОЖЕ У КУПОВИНУ АНУИТЕТА У ДРУШТВУ ЗА 

ОСИГУРАЊЕ ДО ДАНА ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ИЗ ОСИГУРАЊА ЛИЦА, 

ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 

СТАТИСТИКЕ. 

 

Члан 85.  

Осталим приходима у смислу овог закона сматрају се и други приходи који 

по својој природи чине доходак физичког лица, а нарочито: 

1) приходи по основу уговора о делу; 

2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених 

послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до 

навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег 

или високог образовања; 

3) приходи по основу допунског рада; 

4) приходи по основу трговинског заступања; 

5) брисана („Службени гласник РС”, број 50/11) 

6) примања чланова управног и надзорног одбора, односно органа управе 

правног лица; 

7) накнада посланицима и одборницима; 

8) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и 

заштите од елементарних непогода; 

9) примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и 

судских тумача; 

10) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, 

прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, узгајања и продаје 

печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно 

по основу продаје других добара остварених обављањем привремених или 

повремених послова, ако нису опорезовани као приходи од самосталне делатности, 

односно као приходи од пољопривреде и шумарства у смислу овог закона; 

11) награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису 

запослена код исплатиоца; , а која по својој природи чине доходак физичких лица; 

12) примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа;  

13) накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код 

исплатиоца; 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df82882%26action%3Dpropis%26path%3D08288201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26anchor%3Dc0010#c0010
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0009
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14) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису 

изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону. 

Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе из 

става 1. овог члана. 

Опорезиви приход за приходе из става 1 овог члана чини бруто приход 

умањен за нормиране трошкове у висини од 20%. 

Изузетно од става 1. тачка 13) овог члана, порез на друге приходе не плаћа 

се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања, највише до 

износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде за запослене по 

члану 18. тач. 2) до 4) овог закона, ако се исплата врши физичким лицима која нису 

запослена код исплатиоца, и то:  

1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или 

организације, са правом накнаде трошкова, независно од тога из којих средстава се 

врши исплата; 

2) члановима представничких и извршних тела Републике, територијалне 

аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције; 

3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у вези 

са делатношћу домаћег исплатиоца; 

4) ако добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, 

васпитно - образовне, културне, спортске, научно - истраживачке, верске и друге 

сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, 

политичким странкама, савезима и удружењима, невладиним и у другим 

недобитним организацијама, при чему не остварују било коју другу накнаду по 

основу те сарадње. 

Изузетно од става 1. тач. 13) и 14) овог члана, порез на друге приходе не 

плаћа се на примање физичког лица  када банка, пошто је претходно предузела све 

радње у виду законом прописаних мера ради обезбеђења и наплате свог 

потраживања по основу стамбеног кредита, о чему мора да постоји веродостојна 

документација, изврши отпис свог потраживања према физичком лицу - клијенту у 

случају ако: 

1) настану околности које су такве природе да стварно онемогућавају банку 

као повериоца да у целости наплати своје обезбеђено потраживање; 

2) су банка и клијент закључили поравнање према којем се клијент обавезао 

да стан који је добио кредит прода по цени која је приближна уобичајеној 

тржишној цени непокретности која се може постићи непосредном погодбом - 

продајом те непокретности у доброј вери у време продаје и износ постигнуте 

продајне цене уплати банци на име враћања кредита, а банка изврши отпис оног 

дела свог потраживања по кредиту ако је продајна цена стана коју је клијент 

постигао мања од укупног потраживања банке по основу тог кредита. 

На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске или 

студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у 

институцијама за средње, више и високо образовање, као и физичко лице по основу 

прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља, 

обрачунати порез умањује се за 40%.  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0018
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Порез на друге приходе плаћа се и на примања која, сагласно закону који 

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

години. 

ОСТАЛИМ ПРИХОДИМА У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА СМАТРАЈУ СЕ И 

ДРУГИ ПРИХОДИ КОЈИ ПО СВОЈОЈ ПРИРОДИ ЧИНЕ ДОХОДАК ФИЗИЧКОГ 

ЛИЦА, КОЈИ НИСУ ОПОРЕЗИВИ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ, А НАРОЧИТО: 

1) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ; 

2) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ И 

ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА ЗАКЉУЧЕНИХ ПРЕКО ОМЛАДИНСКЕ ИЛИ 

СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ СА ЛИЦЕМ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА 

АКО ЈЕ НА ШКОЛОВАЊУ У УСТАНОВАМА СРЕДЊЕГ, ВИШЕГ ИЛИ 

ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА; 

3) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ДОПУНСКОГ РАДА; 

4) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ТРГОВИНСКОГ ЗАСТУПАЊА; 

5) ПРИМАЊА ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЕ ПРАВНОГ ЛИЦА; 

6) НАКНАДА ПОСЛАНИЦИМА И ОДБОРНИЦИМА; 

7) НАКНАДА У ВЕЗИ СА ИЗВРШАВАЊЕМ ПОСЛОВА ОДБРАНЕ, 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА; 

8) ПРИМАЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, СУДСКИХ ВЕШТАКА, 

СУДИЈА ПОРОТНИКА И СУДСКИХ ТУМАЧА; 

9) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРИКУПЉАЊА И ПРОДАЈЕ СЕКУНДАРНИХ 

СИРОВИНА, ПРИКУПЉАЊА И ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ПЛОДОВА И 

ЛЕКОВИТОГ БИЉА, УЗГАЈАЊА И ПРОДАЈЕ ПЕЧУРАКА, УЗГОЈА И ПРОДАЈЕ 

ПЧЕЛИЊЕГ РОЈА (ПЧЕЛА), УЗГОЈА И ПРОДАЈЕ ПУЖЕВА, ОДНОСНО ПО 

ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДРУГИХ ДОБАРА ОСТВАРЕНИХ ОБАВЉАЊЕМ 

ПРИВРЕМЕНИХ ИЛИ ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА; 

10) НАГРАДЕ, НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И ДРУГА ДАВАЊА ФИЗИЧКИМ 

ЛИЦИМА КОЈА НИСУ ЗАПОСЛЕНА КОД ИСПЛАТИОЦА;  

11) ПРИМАЊА ИЗ ЧЛАНА 9. ОВОГ ЗАКОНА ИЗНАД ПРОПИСАНИХ 

НЕОПОРЕЗИВИХ ИЗНОСА;  

12) НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГИ РАСХОДИ ЛИЦИМА КОЈА НИСУ 

ЗАПОСЛЕНА КОД ИСПЛАТИОЦА; 

13) УЗИМАЊЕ ИЗ ИМОВИНЕ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА ОД СТРАНЕ ВЛАСНИКА ДРУШТВА ЗА ЊИХОВЕ ПРИВАТНЕ 

ПОТРЕБЕ;  

14) ПРИМАЊА КОЈА, САГЛАСНО ЗАКОНУ КОЈИ УРЕЂУЈЕ РАД, 

ОСТВАРИ ЗАПОСЛЕНИ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У ДОБИТИ ОСТВАРЕНОЈ У 

ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ; 

15) ПРИХОДИ КОЈЕ ОСТВАРИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗДАВАЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ПОДЗАКУП; 

16) СВИ ДРУГИ ПРИХОДИ КОЈИ НИСУ ОПОРЕЗОВАНИ ПО ДРУГОМ 

ОСНОВУ ИЛИ НИСУ ИЗУЗЕТИ ОД ОПОРЕЗИВАЊА ИЛИ ОСЛОБОЂЕНИ 

ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА ПО ОВОМ ЗАКОНУ. 

ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ 

ОСТВАРИ ПРИХОДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0009
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ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ЗА ПРИХОДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЧИНИ 

БРУТО ПРИХОД УМАЊЕН ЗА НОРМИРАНЕ ТРОШКОВЕ У ВИСИНИ ОД 20%. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ЗА 

ПРИХОДЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 15) ЧИНИ БРУТО ПРИХОД УМАЊЕН ЗА 

ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ КОЈИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО ИЗДАВАЛАЦ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ПОДЗАКУП, ПЛАЋА ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКА 12) ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕЗ НА ДРУГЕ 

ПРИХОДЕ НЕ ПЛАЋА СЕ НА ДОКУМЕНТОВАНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПО 

ОСНОВУ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА, НАЈВИШЕ ДО ИЗНОСА ТИХ 

ТРОШКОВА КОЈИ СУ ИЗУЗЕТИ ОД ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ ПО ЧЛАНУ 18. СТАВ 1. ТАЧ. 2) ДО 4) ОВОГ ЗАКОНА, АКО СЕ 

ИСПЛАТА ВРШИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА, ОДНОСНО ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 

КОЈА НИСУ ЗАПОСЛЕНА КОД ИСПЛАТИОЦА, И ТО:  

1) УПУЋЕНИМ, ОДНОСНО ПОЗВАНИМ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНОГ 

ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, СА ПРАВОМ НАКНАДЕ ТРОШКОВА, 

НЕЗАВИСНО ОД ТОГА ИЗ КОЈИХ СРЕДСТАВА СЕ ВРШИ ИСПЛАТА; 

2) ЧЛАНОВИМА ПРЕДСТАВНИЧКИХ И ИЗВРШНИХ ТЕЛА 

РЕПУБЛИКЕ, ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

У ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ ФУНКЦИЈЕ; 

3) УПУЋЕНИМ НА РАД У РЕПУБЛИКУ, ПО НАЛОГУ ИНОСТРАНОГ 

ПОСЛОДАВЦА, А У ВЕЗИ СА ДЕЛАТНОШЋУ ДОМАЋЕГ ИСПЛАТИОЦА; 

4) УПУЋЕНИМ КОД ИСПЛАТИОЦА ПО НАЛОГУ ПОСЛОДАВЦА А У 

ВЕЗИ СА ДЕЛАТНОШЋУ ПОСЛОДАВЦА;  

5) АКО ДОБРОВОЉНО, ОДНОСНО ПО ПОЗИВУ САРАЂУЈУ У 

ХУМАНИТАРНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ, ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНЕ, КУЛТУРНЕ, 

СПОРТСКЕ, НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКЕ, ВЕРСКЕ И ДРУГЕ СВРХЕ, 

ОДНОСНО САРАЂУЈУ У СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА, ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА, САВЕЗИМА И 

УДРУЖЕЊИМА, НЕВЛАДИНИМ И У ДРУГИМ НЕДОБИТНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ПРИ ЧЕМУ НЕ ОСТВАРУЈУ БИЛО КОЈУ ДРУГУ 

НАКНАДУ ПО ОСНОВУ ТЕ САРАДЊЕ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 

НЕ ПЛАЋА СЕ НА ПРИМАЊЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА - КЛИЈЕНТА БАНКЕ (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДУЖНИК) КАДА БАНКА ОТПИШЕ ПОТРАЖИВАЊЕ 

ПРЕМА ДУЖНИКУ ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА: 

1) ДА СУ ТРОШКОВИ УТУЖЕЊА ТОГ ДУЖНИКА ВЕЋИ ОД УКУПНОГ 

ИЗНОСА ПОТРАЖИВАЊА БАНКЕ ОД ОВОГ ДУЖНИКА; 

2) ДА СЕ ОВАЈ ОТПИС ПРИЗНАЈЕ КАО РАСХОД У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА.  

ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ НЕ ПЛАЋА СЕ НИ У СЛУЧАЈУ ОТПИСА 

ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ПОТРАЖИВАЊА БАНКЕ ОД ДУЖНИКА КОЈИ ЈЕ У 

СКЛАДУ СА УГОВОРИМ О ПОРАВНАЊУ ЗАКЉУЧЕНОГ СА БАНКОМ 

ПРОДАО НЕПОКРЕТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ДОБИО КРЕДИТ ПО ВРЕДНОСТИ 

КОЈА ЈЕ ПРИБЛИЖНА УОБИЧАЈЕНОЈ ТРЖИШНОЈ ВРЕДНОСТИ 

ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ, А КОЈУ ЈЕ У ЦЕЛИНИ УПЛАТИО 

БАНЦИ НА ИМЕ ВРАЋАЊА КРЕДИТА, АЛИ КОЈА ЈЕ МАЊА ОД 
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ПОТРАЖИВАЊА БАНКЕ ПО ОСНОВУ ТОГ КРЕДИТА, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ 

ПРЕМА ПРАВИЛИМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ТО ПОТРАЖИВАЊЕ 

СВРСТАНО У ПОТРАЖИВАЊА ЗА КОЈЕ СЕ УТВРЂУЈЕ 100% РЕЗЕРВЕ ЗА 

ПРОЦЕЊЕНЕ ГУБИТКЕ. 

НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ КОЈЕ ОСТВАРИ ЧЛАН УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ, 

ЧЛАН ОМЛАДИНСКЕ ИЛИ СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 

ГОДИНА ЖИВОТА АКО ЈЕ НА ШКОЛОВАЊУ У ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА 

СРЕДЊЕ, ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, КАО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПО 

ОСНОВУ ПРИКУПЉАЊА И ПРОДАЈЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА, 

ШУМСКИХ ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА, ОБРАЧУНАТИ ПОРЕЗ 

УМАЊУЈЕ СЕ ЗА 40%.  

 

Члан 87. 

Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица - резиденти, 

укључујући и странца – резидента, који су у календарској години остварили 

доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом 

исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима 

републичког органа надлежног за послове статистике.  

Дохотком из става 1. овог члана сматра се годишњи збир: 

1) зарада из чл. 13. до 14б овог закона;  

2) опорезивог прихода од самосталне делатности из чл. 33. и 40. овог закона;  

3) опорезивог прихода од ауторских и сродних права и права индустријске 

својине из чл. 55. и 60. овог закона;  

4) опорезивог прихода од непокретности из чл. 68. и 70. овог закона;  

5) опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари из члана 82. ст. 

3. до 5. овог закона;  

6) брисана („Службени гласник РС”, број 93/12)  

7) опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака из члана 84а овог 

закона;  

8) опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;  

9) прихода по основима из тач. 1) до 8) овог става, остварених и 

опорезованих у другој држави. 

Зараде из става 2. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тач. 3), 7) и 8) 

тог става умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање 

плаћене у Републици на терет лица које је остварило зараду, односно опорезиве 

приходе, а опорезиви приходи из тач. 2), 4) и 5) тог става умањују се за порез 

плаћен на те приходе у Републици.  

Зараде из става 2. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тач. 3), 7) и 8) 

тог става умањују се за доприносе за обавезно социјално осигурање највише до 

износа доприноса плаћених на терет лица које је остварило зараду, односно 

опорезиве приходе, на износ највише годишње основице доприноса за годину за 

коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана. 

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

држави. 

Доходак за опорезивање чини разлика између дохотка утврђеног у складу са 

ст. 2. до 5. овог члана и неопорезивог износа из става 1. овог члана. 
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ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ПЛАЋАЈУ ФИЗИЧКА 

ЛИЦА КОЈА СУ У КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ ОСТВАРИЛА ДОХОДАК ВЕЋИ 

ОД ТРОСТРУКОГ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ ЗАРАДЕ ПО 

ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ У РЕПУБЛИЦИ У ГОДИНИ ЗА КОЈУ СЕ 

УТВРЂУЈЕ ПОРЕЗ, ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ, И ТО: 

1) РЕЗИДЕНТИ ЗА ДОХОДАК ОСТВАРЕН НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ И У ДРУГОЈ ДРЖАВИ;  

2) НЕРЕЗИДЕНТИ ЗА ДОХОДАК ОСТВАРЕН НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ.  

ДОХОТКОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ ГОДИШЊИ ЗБИР: 

1) ЗАРАДА ИЗ ЧЛ. 13. ДО 14Б ОВОГ ЗАКОНА;  

2) ОПОРЕЗИВОГ ПРИХОДА ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ЧЛ. 

33. И 40. ОВОГ ЗАКОНА;  

3) ОПОРЕЗИВОГ ПРИХОДА ОД АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА И 

ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ ИЗ ЧЛ. 55. И 60. ОВОГ ЗАКОНА;  

4) ОПОРЕЗИВОГ ПРИХОДА ОД ИЗДАВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЧЛАНА 63. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА;  

5) ОПОРЕЗИВОГ ПРИХОДА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ ИЗ ЧЛАНА 82. СТ. 3. И 4. ОВОГ ЗАКОНА;  

6) ОПОРЕЗИВОГ ПРИХОДА СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 

ИЗ ЧЛАНА 84А ОВОГ ЗАКОНА;  

7) ОПОРЕЗИВИХ ДРУГИХ ПРИХОДА ИЗ ЧЛАНА 85. ОВОГ ЗАКОНА;  

8) ПРИХОДА ПО ОСНОВИМА ИЗ ТАЧ. 1) ДО 7) ОВОГ СТАВА, 

ОСТВАРЕНИХ И ОПОРЕЗОВАНИХ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ. 

ЗАРАДЕ ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА И ОПОРЕЗИВИ 

ПРИХОДИ ИЗ ТАЧ. 2), 3), 6) И 7) ТОГ СТАВА УМАЊУЈУ СЕ ЗА ПОРЕЗ И 

ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ПЛАЋЕНЕ У 

РЕПУБЛИЦИ НА ТЕРЕТ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОСТВАРИЛО ЗАРАДУ, ОДНОСНО 

ОПОРЕЗИВЕ ПРИХОДЕ, А ОПОРЕЗИВИ ПРИХОДИ ИЗ ТАЧ. 4) И 5) ТОГ 

СТАВА УМАЊУЈУ СЕ ЗА ПОРЕЗ ПЛАЋЕН НА ТЕ ПРИХОДЕ У РЕПУБЛИЦИ.  

ДОХОДАК ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА УВЕЋАВА СЕ ЗА ИЗНОС КОЈИ 

СЕ У КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ ЗА КОЈУ СЕ УТВРЂУЈЕ ГОДИШЊИ ПОРЕЗ, 

ОБВЕЗНИКУ ИСПЛАТИ ПО ОСНОВУ ПОВРАЋАЈА ДОПРИНОСА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ 

УРЕЂУЈЕ ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ. 

ПРИХОДИ ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 8) ОВОГ ЧЛАНА УМАЊУЈУ СЕ ЗА 

ПОРЕЗ ПЛАЋЕН У ДРУГОЈ ДРЖАВИ. 

ДОХОДАК ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ ЧИНИ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ДОХОТКА 

УТВРЂЕНОГ У СКЛАДУ СА СТ. 2. ДО 5. ОВОГ ЧЛАНА И НЕОПОРЕЗИВОГ 

ИЗНОСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

Члан 92. 

Обвезник годишњег пореза на доходак грађана дужан је да за остварени 

доходак у години за коју се врши утврђивање пореза поднесе пореску пријаву са 
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тачним подацима надлежном пореском органу по истеку те године, а најкасније до 

15. МАЈА марта наредне године (у даљем тексту: годишња пријава). 

 

Члан 93. 

Предузетник и обвезник пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, 

који воде пословне књиге, дужни су да пореску пријаву и порески биланс, са 

тачним подацима, поднесу надлежном пореском органу најкасније до 15. марта 

наредне године. 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 43. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ДУЖАН ЈЕ ДА ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ И 

ПОРЕСКИ БИЛАНС ПОДНЕСЕ НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ 

НАЈКАСНИЈЕ ДО 15. МАРТА ГОДИНЕ КОЈА СЛЕДИ ГОДИНУ ЗА КОЈУ СЕ 

УТВРЂУЈЕ ПОРЕЗ.  

Уз пореску пријаву и порески биланс, обвезници из става 1. овог члана 

дужни су да надлежном пореском органу доставе и финансијске извештаје које 

подносе надлежном органу у складу са прописима којима се уређује рачуноводство 

и ревизија (биланс стања, биланс успеха) ако воде двојно књиговодство, односно 

биланс успеха ако воде просто књиговодство, као и документацију коју надлежни 

орган затражи у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска 

администрација. 

Предузетник који порез плаћа на паушални приход, коме се у години која 

претходи години за коју се врши утврђивање пореза значајније измени обим 

пословања, односно промета и други услови од утицаја на остваривање права на 

паушално опорезивање и висину пореске обавезе, дужан је да поднесе пореску 

пријаву најкасније до 31. јануара године за коју се утврђује порез. 

 

Члан 94. 

Предузетник који у току године започне обављање самосталне делатности, 

дужан је да поднесе пореску пријаву, у којој ће дати процену прихода и расхода, 

односно процену промета до краја прве пословне године, најкасније у року од 15 

дана од дана уписа у регистар надлежног органа., односно од почетка обављања 

делатности. 

Обвезник који у току године трајно, односно привремено одјави обављање 

самосталне делатности, дужан је да поднесе пореску пријаву за коначно 

утврђивање пореза, односно за утврђивање пореза до дана одјаве, у року од 30 дана 

од дана престанка, обављања делатности. 

Предузетник из става 2. овог члана који води пословне књиге дужан је да уз 

пореску пријаву поднесе и порески биланс., као и документацију из члана 93. став 

2. овог закона. 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ У ТОКУ ГОДИНЕ ЗАПОЧНЕ ОБАВЉАЊЕ 

САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ДУЖАН ЈЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ 

ПРИЈАВУ, У КОЈОЈ ЋЕ ДАТИ ПРОЦЕНУ ПРИХОДА И РАСХОДА, ОДНОСНО 

ПРОЦЕНУ ПРОМЕТА ДО КРАЈА ПРВЕ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ, КАО И 

ПРОЦЕНУ МЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ ПОРЕЗА, НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 15 

ДАНА ОД ДАНА УПИСА У РЕГИСТАР НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА. 
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ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ У ТОКУ ГОДИНЕ ПРЕСТАНЕ, ОДНОСНО 

ПРЕКИНЕ ОБАВЉАЊЕ САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ДУЖАН ЈЕ ДА 

ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА У РОКУ ОД 30 

ДАНА ОД ДАНА ПРЕСТАНКА, ОДНОСНО ПРЕКИДА ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ. 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ДУЖАН ЈЕ ДА У 

ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ИСКАЖЕ И ИЗНОС 

ОБРАЧУНАТОГ И ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА У ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ ДО ДАНА 

ПРЕКИДА, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА ОБАВЉАЊА САМОСТАЛНЕ 

ДЕЛАТОСТИ, КАО И ДА УЗ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ПОДНЕСЕ И ПОРЕСКИ 

БИЛАНС. 

Предузетник коме престане статус обвезника пореза на додату вредност у 

складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, уз захтев за паушално 

опорезивање из члана 42. став 1. овог закона, дужан је да поднесе и пореску 

пријаву у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се 

потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност. 

 

Члан 95.  

Обвезник који у току године оствари или започне остваривање прихода на 

капиталне добитке и остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку, дужан је 

да поднесе пореску пријаву најкасније у року од 15 дана од почетка остваривања 

прихода. 

Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход дужан је да 

посебно поднесе пореску пријаву за приходе на капиталне добитке из чл. 72. до 76. 

овог закона.  

Обвезник пореза на приходе од непокретности из члана 67. овог закона, као 

и обвезник пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари из члана 82. овог 

закона, дужни су да поднесу пореску пријаву и у случају када се овај порез плаћа 

по одбитку, најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу, 

односно подзакупу. 

ОБВЕЗНИК КОЈИ У ТОКУ ГОДИНЕ ИЗВРШИ ПРЕНОС ПРАВА ПО 

ОСНОВУ КОЈЕГ МОЖЕ НАСТАТИ КАПИТАЛНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ДУЖАН ЈЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ 

НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД:  

1) ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ПРЕНОСУ СТВАРНИХ ПРАВА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА, УГОВОРА О ПРЕНОСУ АУТОРСКИХ ПРАВА, ПРАВА 

СРОДНИХ АУТОРСКОМ ПРАВУ И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ, КАО И 

УДЕЛА У КАПИТАЛУ ПРАВНИХ ЛИЦА; 

2) ИСТЕКА СВАКОГ КАЛЕНДАРСКОГ ПОЛУГОДИШТА У КОЈЕМ ЈЕ 

ИЗВРШЕН ПРЕНОС ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 120 ДАНА ОД ДАНА ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ОСНОВУ КОЈЕ ОБВЕЗНИК МОЖЕ ДА ОСТВАРИ 

ПРАВО НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ 79. СТАВ 1. ОВОГ 

ЗАКОНА. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3Dzakon+o+porezu+na+dohodak%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#c0072
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0067
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0082
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ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ПРЕНОС ПРАВА КОЈЕ ЈЕ 

ПРЕДУЗЕТНИК ЕВИДЕНТИРАО У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА НЕ ПОДНОСИ 

СЕ ПОРЕСКА ПРИЈАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ВЕЋ СЕ ПОДАЦИ О 

КАПИТАЛНОМ ДОБИТКУ, ОДНОСНО ГУБИТКУ ИСКАЗУЈУ У ПОРЕСКОМ 

БИЛАНСУ.  

ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД ИЗДАВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, 

КАО И ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, ДУЖНИ СУ ДА ПОДНЕСУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ 

НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О 

ИЗДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОДНОСНО ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О 

ДАВАЊУ У ЗАКУПУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ.  

ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ ЗА КОЈЕ ЧЛАНОМ 

100А ОВОГ ЗАКОНА УТВРЂЕНА ОБАВЕЗА САМООПОРЕЗИВАЊА, ОСИМ ИЗ 

СТ. 1. И 4. ОВОГ ЧЛАНА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 45 ДАНА ОД ДАНА 

ОСТВАРИВАЊА ПРИХОДА. 

ОРГАНИЗАТОР ТРЖИШТА КАПИТАЛА У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ 

СЕ УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА ДУЖАН ЈЕ ДА У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД 

ИСТЕКА СВАКОГ КАЛЕНДАРСКОГ ПОЛУГОДИШТА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ – 

ЦЕНТРАЛИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О ПРЕНОСУ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНОМ У ТОМ ПОЛУГОДИШТУ 

 ОБЛИК И САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА 

ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА. 

 

Члан 97. 

Облик и садржину пореске пријаве прописује министар финансија. 

 

Члан 98. 

Пореску пријаву обвезник је дужан да поднесе: 

1) за приходе од самосталне делатности - пореском органу на чијој 

територији је регистровано обављање делатности ИМА РЕГИСТРОВАНО 

СЕДИШТЕ; 

2) за приходе од непокретности - пореском органу на чијој територији 

налази непокретност;  

3) за годишњи порез на доходак грађана, за капиталне добитке и за остале 

приходе на које се порез не плаћа по одбитку - пореском органу на чијој територији 

обвезник има пребивалиште. 

За приходе од пољопривреде и шумарства који се опорезују према 

катастарском приходу не подноси се пореска пријава. 

 

Члан 99. 

По одбитку од сваког појединачно оствареног прихода утврђују се и плаћају 

порези на следеће приходе: 

1) зараде; 

2) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине, ако 

је исплатилац прихода правно лице или предузетник; 

3) приходе од капитала;  
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3) ПРИХОДЕ ОД КАПИТАЛА, АКО ЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА 

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК; 

4) приходе од непокретности, ако је исплатилац прихода правно лице или 

предузетник;  

5) приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је исплатилац прихода 

правно лице или предузетник; 

6) добитке од игара на срећу; 

7) приходе од осигурања лица; 

7а) приходе спортиста и спортских стручњака; 

8) остале приходе, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник. 

Под правним лицем у смислу става 1. овог члана подразумева се и део 

правног лица, односно пословна јединица нерезидентног правног лица која је 

регистрована код надлежног државног органа (представништво и др.), као и 

државни органи и организације. 

 

Члан 100. 

По решењу надлежног пореског органа утврђују се и плаћају порези на 

следеће приходе: 

1) приходе од пољопривреде и шумарства; 

2) приходе од самосталне делатности; 

3) капиталне добитке; 

4) приходе из члана 99. став 1. тач. 2), 4), 5) и 8) овог закона на које се порез 

не плаћа по одбитку, односно када исплатилац прихода није правно лице или 

предузетник.  

ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА УТВРЂУЈЕ СЕ И 

ПЛАЋА ПОРЕЗ НА: 

1) ПАУШАЛНИ ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 

2) ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА. 

 

ЧЛАН 100А  

САМООПОРЕЗИВАЊЕМ УТВРЂУЈУ СЕ И ПЛАЋАЈУ ПОРЕЗИ НА 

СЛЕДЕЋЕ ПРИХОДЕ: 

1) ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ 

ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 43. СТАВ 2. ОВОГ 

ЗАКОНА; 

2) КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ; 

3) ПРИХОДЕ КОЈЕ ИСПЛАЋУЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ КОЈИ НИЈЕ ПРАВНО 

ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК, И ТО: 

(1) ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА, ПРАВА СРОДНИХ 

АУТОРСКОМ ПРАВУ И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ;  

(2) КАМАТЕ; 

(3) ПРИХОДЕ ОД ИЗДАВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ И ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ; 

(4) ДРУГЕ ПРИХОДЕ ИЗ ЧЛАНА 85. ОВОГ ЗАКОНА. 

АКО ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА НЕМА ОБАВЕЗУ ДА ОБРАЧУНА 

ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ, ОБАВЕЗУ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА 
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САМООПОРЕЗИВАЊЕМ ИМА И ОБВЕЗНИК КОЈИ ОСТВАРУЈЕ ЗАРАДЕ И 

ДРУГЕ ПРИХОДЕ У ИЛИ ИЗ ДРУГЕ ДРЖАВЕ, КОД ДИПЛОМАТСКОГ ИЛИ 

КОНЗУЛАРНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, ОДНОСНО 

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ КОД ПРЕДСТАВНИКА И 

СЛУЖБЕНИКА ТАКВОГ ПРЕДСТАВНИШТВА, ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 

КАО И АКО ОД НЕРЕЗИДЕНТНОГ ИСПЛАТИОЦА ОСТВАРУЈЕ ЗАРАДУ ПО 

ОСНОВУ ПРАВИЛА НАГРАЂИВАЊА (ОПЦИЈЕ НА АКЦИЈЕ И ДР.) ИЗ ЧЛАНА 

14. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

Члан 101а 

Код утврђивања основице пореза на зараде у смислу члана 15а став 2. овог 

закона, зарада из става 1. тог члана умањује се за 8.776 динара месечно у пуном 

износу за запосленог који ради са пуним радним временом. 

За запосленог који ради са непуним радним временом, умањење из става 1. 

овог члана је сразмерно радном времену тог запосленог у односу на пуно радно 

време. 

Кад запослени остварује пуно радно време код два или више послодаваца, 

умањење из става 1. овог члана врши сваки послодавац сразмерно радном времену 

код послодавца у односу на пуно радно време, с тим што укупно умањење износи 

8.776 динара месечно. 

Кад запослени остварује непуно радно време код два или више послодаваца, 

сваки послодавац врши умањење сразмерно радном времену код послодавца у 

односу на укупно радно време, с тим што збир умањења мора бити мањи од 8.776 

динара месечно, односно сразмерно укупном радном времену запосленог у односу 

на пуно радно време. 

Начин и поступак обрачунавања пореза на зараде из ст. 1. до 4. овог члана и 

достављање података Пореској управи ближе уређује министар финансија. 

 

Члан 107.  

Обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе, код 

дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно 

међународне организације или код представника и службеника таквог 

представништва, односно организације, дужан је да сам обрачуна и уплати порез 

по одбитку по одредбама овог закона, ако порез не обрачуна и не уплати 

исплатилац прихода. 

Обавезу обрачуна и плаћања пореза у складу са ставом 1. овог члана, 

обвезник пореза има и у случају ако порез по одбитку не обрачуна и не уплати 

други исплатилац, као и ако приход оствари од лица које није обвезник 

обрачунавања и плаћања пореза по одбитку. 

У случају из ст. 1. и 2. овог члана, обвезник је дужан да сам обрачуна и 

уплати порез и да надлежном пореском органу достави пореску пријаву о 

обрачунатом и плаћеном порезу најкасније у року од 30 45 дана од дана када је 

примио зараду или друге приходе. 

Надлежност пореског органа из става 3. овог члана одређује се према месту 

пребивалишта, односно боравишта обвезника. 
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Образац пореске пријаве из става 3. овог члана прописује министар 

финансија. 

 

Члан 107а  

Код обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац 

прихода примењује одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања, под 

условом да нерезидент докаже статус резидента државе са којом је Србија 

закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања, и да је он стварни 

власник прихода. 

Статус резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању 

двоструког опорезивања у смислу става 1. овог члана, нерезидент доказује код 

исплатиоца прихода потврдом о резидентности овереном од надлежног органа 

друге државе уговорнице чији је резидент, и то на посебном обрасцу прописаном 

подзаконским актом донетим у складу са законом којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација. 

Ако исплатилац прихода примени одредбе уговора о избегавању двоструког 

опорезивања, а нису испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана, што за последицу 

има мање плаћени износ пореза, сносиће разлику између плаћеног пореза и 

дугованог пореза по овом закону. 

Надлежни порески орган, на захтев нерезидента, дужан је да изда потврду о 

порезу плаћеном у Републици. 

 АКО ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА У МОМЕНТУ ИСПЛАТЕ ПРИХОДА 

НЕРЕЗИДЕНТУ НЕ РАСПОЛАЖЕ ПОТВРДОМ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 

ДУЖАН ЈЕ ДА ПРИЛИКОМ ИСПЛАТЕ ПРИХОДА ПРИМЕНИ ОДРЕДБЕ ОВОГ 

ЗАКОНА. 

АКО НЕРЕЗИДЕНТНИ ОБВЕЗНИК НАКНАДНО ДОСТАВИ 

НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ ПОТВРДУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ИЗНОСА ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА 

И ИЗНОСА ПОРЕЗА ЗА КОЈИ БИ ПОСТОЈАЛА ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ДА ЈЕ 

ОБВЕЗНИК У МОМЕНТУ ИСПЛАТЕ ПРИХОДА РАСПОЛАГАО ПОТВРДОМ ИЗ 

СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, СМАТРА СЕ ВИШЕ ПЛАЋЕНИМ ПОРЕЗОМ. 

 

Члан 108. 

Ближе прописе о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по 

одбитку доноси министар финансија. 

 

Члан 108а  

Пореска управа води Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних 

програма забавне и народне музике и других забавних програма, на које се порез 

плаћа по одбитку, интерпретаторима, као ауторима или носиоцима сродних права, 

ансамблима и оркестрима, имитаторима, илузионистима и другим извођачима (у 

даљем тексту: интерпретатор), менаџерима и другим ангажованим лицима (у 

даљем тексту: друга ангажована лица). 

Исплатиоци прихода из става 1. овог члана, у смислу овог закона, јесу: 

1) правна и физичка лица која обављају регистровану делатност из области 

угоститељства, туризма, посредовања и других делатности, а у својим или 



41 

 

41 

 

закупљеним објектима организују извођење естрадних програма забавне и народне 

музике или других забавних програма; 

2) правна и физичка лица регистрована за делатност производње и 

емитовања радио и телевизијског програма, која производе и емитују телевизијски 

програм забавне и народне музике, забавни, колажни, новогодишњи и слични 

програм, без обзира да ли им је издата или не дозвола за емитовање програма у 

складу са законом којим се уређује обављање радиодифузне делатности; 

3) правна и физичка лица која обављају регистровану делатност, савези, 

удружења, организације, заједнице, месне заједнице и слични субјекти који у 

својим или закупљеним објектима или на другим местима организују концерте, 

културно-уметничке, туристичке и друге сличне манифестације и приредбе, на 

којима се изводе естрадни програми забавне и народне музике, новогодишњи и 

други слични забавни програми или друге забавне приредбе. 

Исплатилац прихода из става 2. овог члана, дужан је да Пореској управи, 

према месту свог седишта, поднесе пријаву за упис у регистар из става 1. овог 

члана, најкасније до 31. јануара 2005. године. 

Новоосновани исплатиоци прихода из става 2. овог члана, дужни су да 

Пореској управи, према месту свог седишта, поднесу пријаву из става 3. овог члана, 

у року од 15 дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа. 

Правна и физичка лица која обављају делатност из става 2. овог члана, а која 

нису исплатиоци прихода по основу извођења естрадних програма забавне и 

народне музике и других забавних програма, у случају да ангажују интерпретаторе 

и друга ангажована лица из става 1. овог члана, дужна су да у року од 48 сати од 

дана фактичког почетка организовања естрадних програма забавне и народне 

музике и других забавних програма, поднесу пријаву за упис у регистар из става 1. 

овог члана. 

Исплатиоцу прихода из става 2. овог члана, Пореска управа решењем изриче 

меру привремене забране обављања делатности у трајању до 30 дана, ако Пореској 

управи у прописаном року не поднесе пријаву из ст. 3. и 4. овог члана за упис у 

регистар из става 1. овог члана. 

Жалба против решења из става 6. овог члана није допуштена. 

Исплатилац прихода из става 2. овог члана, дужан је да са интерпретатором 

и другим ангажованим лицем на извођењу естрадног програма забавне и народне 

музике или другог забавног програма, закључи уговор, и да Пореској управи до 

петог у месецу доставља писмено обавештење о закљученим уговорима у 

претходном месецу. 

Исплатиоцу прихода из става 2. овог члана, Пореска управа решењем изриче 

меру привремене забране обављања делатности у трајању до 30 дана, ако 

организује извођење естрадног програма забавне и народне музике или другог 

забавног програма, ангажовањем лица из става 1. овог члана без закљученог 

уговора или ако Пореској управи у прописаном року не достави писмено 

обавештење о закљученим уговорима. 

Жалба против решења из става 9. овог члана није допуштена. 

Садржину пријаве из става 3. овог члана и обавештења из става 8. овог 

члана ближе уређује министар финансија. 
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Члан 108б 

Пореска управа води Регистар правних и физичких лица, државних органа и 

организација, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне 

самоуправе и других органа и организација у којима се исплаћују зараде, односно 

плате (у даљем тексту: послодавац). 

Новоосновани послодавац дужан је да Пореској управи, према месту свог 

седишта, поднесе пријаву за упис у регистар из става 1. овог члана, у року од осам 

дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа. 

Садржину пријаве из става 2. овог члана, споразумно ближе уређују 

министар финансија и министар рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

Порези по решењу 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 

 

Члан 109. 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства утврђује решењем 

надлежни порески орган на основу података из катастра, а ако се утврђивање 

пореза врши према стварном приходу у складу са одредбама овог закона којима се 

уређује утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за предузетнике 

који воде пословне књиге. 

ПОРЕЗ НА ПАУШАЛНО УТВРЂЕН ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ПОРЕСКИ ОРГАН УТВРЂУЈЕ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ИЗ 

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНАТА УТВРЂЕНИХ У СКЛАДУ 

СА ЧЛАНОМ 41. ОВОГ ЗАКОНА.  

ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА ЗА ТЕКУЋУ 

ГОДИНУ, ОБВЕЗНИЦИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНИ СУ ДА ПЛАЋАЈУ 

ПОРЕЗ У ВИСИНИ ОБАВЕЗЕ КОЈА ОДГОВАРА ИЗНОСУ ПОРЕЗА 

УТВРЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ. 

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ПОРЕСКИ ОРГАН 

УТВРЂУЈЕ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ИЗ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, ПОСЛОВНИХ 

КЊИГА И ДРУГИХ ПОДАТАКА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ. 

 

Члан 110. 

Порез на приходе од самосталне делатности утврђује се решењем надлежног 

пореског органа: 

1) на основу података из пореске пријаве, пореског биланса, пословних 

књига и других података до којих дође путем контроле или на други начин - 

за обвезнике који воде пословне књиге; 

2) на основу података из пореске пријаве, критеријума и елемената 

утврђених у складу са чланом 41. овог закона - за обвезнике који порез 

плаћају на паушално утврђен приход.  

Ако порески орган утврди да подаци у пореској пријави, пореском билансу 

и пословним књигама не одговарају стварном стању, порез се може утврдити на 

начин из члана 111. овог закона.  
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ПОРЕЗИ КОЈИ СЕ УТВРЂУЈУ РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКОГ ОРГАНА 

ПЛАЋАЈУ СЕ У РОКУ ОД: 

1) 15 ДАНА ПО ИСТЕКУ СВАКОГ МЕСЕЦА - НА ПАУШАЛНО 

УТВРЂЕН ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ;  

2) 15 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА. 

 

НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ДОСПЕЛОСТ ПОРЕЗА КОД САМООПОРЕЗИВАЊА 

 

Члан 111. 

Ако обвезник пореза не поднесе пореску пријаву, пореска обавеза ће се 

утврдити на један од следећих начина: 

1) на основу прегледа пословних књига, налаза контроле о прегледу 

пословања и других података којима располаже порески орган; 

2) принципом упоређивања са другим обвезницима исте или сличне 

делатности, који ту делатност обављају под приближно једнаким условима, с тим 

што се као елементи упоређивања узимају нарочито: место где се делатност 

обавља, стручне квалификације, године старости, опремљеност средствима за рад, 

број запослених, асортиман производа и услуга и друге околности којима се 

доказује да упоређени обвезници врше делатност под приближно једнаким 

условима, односно да су им приближно једнаке могућности остваривања дохотка; 

3) принципом упоређивања са просечном бруто зарадом, односно платом 

запослених код правних лица и предузетника у истој или сличној делатности, која 

се обавља под приближно једнаким условима; 

4) на основу стручног налаза и мишљења вештака. 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ДУЖАН ЈЕ ДА У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ОБРАЧУНА: 

1) ПОРЕЗ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ПРИЈАВА ПОДНОСИ (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: КОНАЧНО ОБРАЧУНАТИ ПОРЕЗ); 

2) МЕСЕЧНУ АКОНТАЦИЈУ ПОРЕЗА ЗА ТЕКУЋИ ПОРЕСКИ ПЕРИОД.  

ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВИСИНУ МЕСЕЧНЕ 

АКОНТАЦИЈЕ УТВРЂУЈЕ КАО ЈЕДНУ ДВАНАЕСТИНУ КОНАЧНО 

ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА КОЈИ НЕ САДРЖИ ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ.  

АКО ЈЕ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У ПОРЕСКОМ 

ПЕРИОДУ ОБАВЉАО ДЕЛАТНОСТ КРАЋЕ ОД ДВАНАЕСТ МЕСЕЦИ 

ВИСИНУ МЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ УТВРЂУЈЕ КАО КОЛИЧНИК КОНАЧНО 

ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА КОЈИ НЕ САДРЖИ ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ И БРОЈА МЕСЕЦИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У ПРЕТХОДНОМ 

ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ.  

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА У БРОЈ МЕСЕЦИ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ УРАЧУНАВА СЕ СВАКИ МЕСЕЦ У КОЈЕМ ЈЕ ОБВЕЗНИК 

ОБАВЉАО ДЕЛАТНОСТ БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈ ДАНА ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТ У ТОМ МЕСЕЦУ.  
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АКО ЈЕ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА АКОНТАТИВНО 

ПЛАТИО МАЊЕ ПОРЕЗА ОД КОНАЧНО ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА, ДУЖАН ЈЕ 

ДА РАЗЛИКУ УПЛАТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ. 

АКО ЈЕ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА АКОНТАТИВНО 

ПЛАТИО ВИШЕ ПОРЕЗА ОД КОНАЧНО ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА, ВИШЕ 

ПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ ПРЕДСТАВЉА АКОНТАЦИЈУ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД ИЛИ 

СЕ ОБВЕЗНИКУ ВРАЋА НА ЊЕГОВ ЗАХТЕВ. 

ДО УТВРЂИВАЊА КОНАЧНО ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА ПРЕДУЗЕТНИК 

КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ПЛАЋА ПОРЕЗ У ВИСИНИ 

МЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ УТВРЂЕНЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОРЕСКИ ПЕРИОД. 

 АКО ЈЕ ВИСИНА МЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ УТВРЂЕНА НА НАЧИН ИЗ 

СТ. 2. ДО 4. ОВОГ ЧЛАНА ВЕЋА, ОДНОСНО МАЊА ОД МЕСЕЧНЕ 

АКОНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПЛАТИО У СКЛАДУ СА СТАВОМ 7. ОВОГ ЧЛАНА, 

ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА МЕСЕЧНУ АКОНТАЦИЈУ ЗА ТЕКУЋИ ПОРЕСКИ 

ПЕРИОД УВЕЋА, ОДНОСНО УМАЊИ ТАКО ДА ЗБИР ПЛАЋЕНИХ 

АКОНТАЦИЈА ОД ПОЧЕТКА ДО КРАЈА ТЕКУЋЕГ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА 

БУДЕ ЈЕДНАК КАО ДА ЈЕ ОД ПОЧЕТКА ТЕКУЋЕГ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА 

ПЛАЋАО АКОНТАЦИЈЕ УТВРЂЕНЕ НА НАЧИН ИЗ СТ. 2. ДО 4. ОВОГ ЧЛАНА. 

 ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА УВЕЋАНЕ, ОДНОСНО УМАЊЕНЕ МЕСЕЧНЕ 

АКОНТАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА НАСТАЈЕ У МЕСЕЦУ КОЈИ СЛЕДИ 

МЕСЕЦ У КОЈЕМ ЈЕ ПОДНЕТА ПОРЕСКА ПРИЈАВА. 

 

Члан 112.  

До доношења решења о утврђивању аконтације пореза за текућу годину, 

предузетници и обвезници пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, на 

приходе од непокретности и на друге приходе на које се порез не плаћа по одбитку, 

дужни су да плаћају аконтације пореза у висини која одговара последњој 

аконтацији из претходне године. 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ КОЈИ У ТОКУ 

ГОДИНЕ ЗАПОЧНЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ВИСИНУ МЕСЕЧНЕ 

АКОНТАЦИЈЕ УТВРЂУЈЕ СХОДНОМ ПРИМЕНОМ ЧЛАНА 111. ОВОГ 

ЗАКОНА А НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ИЗ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ КОЈУ ПОДНОСИ 

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 94. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА.  

АКО У ТЕКУЋЕМ ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ ДОЂЕ ДО ЗНАЧАЈНИХ 

ПРОМЕНА У ПОСЛОВАЊУ, ПОРЕСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ИЛИ ДРУГИХ 

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ БИТНО УТИЧУ НА ВИСИНУ МЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ МОЖЕ, ПО ПОДНОШЕЊУ 

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ИЗ ЧЛАНА 111. ОВОГ ЗАКОНА, ПОДНЕТИ ПОРЕСКУ 

ПРИЈАВУ СА ПОРЕСКИМ БИЛАНСОМ, У КОЈОЈ ЋЕ ИСКАЗАТИ ПОДАТКЕ 

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗМЕНУ МЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ И ОБРАЧУНАТИ ЊЕНУ 

ВИСИНУ, НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ПО ИСТЕКУ ПЕРИОДА ЗА 

КОЈИ СЕ САСТАВЉА ПОРЕСКИ БИЛАНС.  

НАЈКРАЋИ ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ САСТАВЉА ПОРЕСКИ БИЛАНС ИЗ 

СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ МЕСЕЦ ДАНА. 
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ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ МОЖЕ ЗАПОЧЕТИ 

ПЛАЋАЊЕ АКОНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ПОРЕСКОМ ПРИЈАВОМ ИЗ СТАВА 

2. ОВОГ ЧЛАНА ЗА МЕСЕЦ У КОМЕ ЈЕ ПРИЈАВА ПОДНЕТА. 

 

Члан 113.  

На захтев обвезника или по иницијативи надлежног пореског органа, 

месечна аконтација пореза може се променити због знатних измена у висини 

остварених прихода, промене пореских инструмената или због других околности 

које битно утичу на висину пореске обавезе, при чему је обвезник дужан да састави 

и поднесе периодични порески биланс, најкасније у року од 30 дана по истеку 

периода за који се саставља периодични порески биланс. 

На захтев обвезника, аконтација пореза може се плаћати и према 

периодичном пореском билансу. 

По захтевима обвезника из ст. 1. и 2. овог члана, надлежни порески орган 

дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Ако надлежни порески орган не донесе решење у року из става 3. овог 

члана, обвезник може да настави плаћање аконтације у висини утврђеној према 

периодичном пореском билансу. 

ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА КАПИТАЛНИ ДОБИТАК У ПОРЕСКОЈ 

ПРИЈАВИ ИСКАЗУЈЕ ПОДАТКЕ О ЦЕНИ  ОСТВАРЕНОЈ ПРЕНОСОМ ПРАВА, 

УДЕЛА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И НАБАВНОЈ ЦЕНИ ПРАВА 

УСКЛАЂЕНОЈ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРАВО НА ПОРЕСКО 

ОСЛОБОЂЕЊЕ И УТВРЂУЈЕ ВИСИНУ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ.  

АКО ЈЕ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СТЕКАО ПРАВО НА 

ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ПОСЛЕ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, ИМА 

ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА КОЈЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ.  

ОБВЕЗЕНИК ПОРЕЗА КОЈИ СЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ 

УТВРЂУЈУ САМОПОРЕЗИВАЊЕМ, ОСИМ ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ИСКАЗУЈЕ ПОДАТКЕ О ВРСТИ И ВИСИНИ 

ОСТВАРЕНОГ ПРИХОДА И ДРУГЕ ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ, КАО И ВИСИНУ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

УТВРЂЕНЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ 

ПРИХОДА. 

 

Члан 114. 

Ако је износ пореза према подацима у пореском билансу по коначном 

обрачуну године за коју се утврђује порез већи од износа пореза плаћеног у виду 

месечних аконтација, обвезник је дужан да разлику пореза уплати истовремено са 

подношењем пореске пријаве и пореског биланса. 

Разлику између уплаћеног пореза и пореза утврђеног решењем пореског 

органа обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања 

првостепеног решења о утврђивању коначне обавезе. 
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 ПОРЕЗИ КОЈЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ОБВЕЗНИК УТВРЂУЈЕ 

САМООПОРЕЗИВАЊЕМ ПЛАЋАЈУ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО ИСТЕКА РОКА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ.  

 

Члан 115. 

Порез на капиталне добитке утврђује решењем надлежни порески орган на 

основу података из пореске пријаве. 

Ако обвезник не поднесе пореску пријаву, пореска обавеза се утврђује на 

основу података о оствареном капиталном добитку којим располаже надлежни 

порески орган. 

Право на пореско ослобођење из члана 79. став 1. и члана 80. овог закона 

утврђује се решењем надлежног пореског органа на основу документације о 

решавању стамбеног питања, приложене уз пореску пријаву. 

Повраћај плаћеног пореза на капиталне добитке из члана 79. став 2. овог 

закона остварује се на захтев обвезника, уз који је приложена документација о 

решавању стамбеног питања. 

 

Члан 116. 

Порез на приходе који се у смислу овог закона не опорезују по одбитку, 

односно који не утврђује и не плаћа сам обвезник у складу са чланом 107. овог 

закона, утврђује решењем надлежни порески орган на основу података из пореске 

пријаве и других података који су од значаја за утврђивање пореске обавезе. 

 

Члан 117. 

Годишњи порез на доходак грађана утврђује решењем надлежни порески 

орган на основу података из пореске пријаве, пословних књига и других података 

који су од значаја за утврђивање пореске обавезе. 

 

Члан 118. 

Порези који се утврђују решењем пореског органа плаћају се у року од: 

1) 45 дана од дана почетка тромесечја - на пољопривреде и шумарства, на 

приходе од непокретности и на друге приходе, на које се порез не плаћа по 

одбитку, који се плаћају тромесечно; 

2) 15 дана по истеку сваког месеца - на приходе од самосталне делатности 

који плаћају у виду месечних аконтација; 

3) 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореза - на годишњи 

порез на доходак грађана, на капиталне добитке и на друге приходе који се 

остварују повремено. 

 

Члан 119 

Решење надлежног пореског органа о утврђивању пореске обавезе садржи 

нарочито: 

1) име и презиме обвезника; 

2) врсту пореза; 

3) пореску основицу; 

4) стопу пореза; 
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5) утврђене пореске олакшице; 

6) износ пореске обавезе, начин и рок плаћања; 

7) рачун на који се врши уплата пореске обавезе. 

У решењу о утврђивању пореза, обвезник ће се поучити о праву на 

подношење жалбе против тог решења. 

 

Члан 157. 

За исплату пореза по одбитку јемчи солидарно исплатилац прихода. 

ЗА ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ЈЕМЧИ СОЛИДАРНО ИСПЛАТИЛАЦ 

ПРИХОДА. 

ЗА ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈЕМЧЕ 

СУПСИДИЈАРНО СВОЈОМ ИМОВИНОМ СВИ ПУНОЛЕТНИ ЧЛАНОВИ 

ДОМАЋИНСТВА ОБВЕЗНИКА КОЈИ У МОМЕНТУ НАСТАНКА ОБАВЕЗЕ 

ЧИНЕ ДОМАЋИНСТВО ОБВЕЗНИКА У СМИСЛУ ЧЛАНА 10. ОВОГ ЗАКОНА. 

ЛИЦЕ КОЈЕ СА ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ ПРЕУЗМЕ ДЕО ИЛИ ЦЕЛОКУПНУ 

ИМОВИНУ КОЈОМ ПРЕДУЗЕТНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ЈЕМЧИ 

СОЛИДАРНО ЗА ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕТНИКА НАСТАЛЕ ОБАВЉАЊЕМ 

ДЕЛАТНОСТИ ПРЕ ПРЕУЗИМАЊА ИМОВИНЕ ДО ВИСИНЕ ВРЕДНОСТИ 

ПРЕУЗЕТЕ ИМОВИНЕ, А ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ПРЕСТАЈЕ ДА ОБАВЉА 

ДЕЛАТНОСТ ДУЖАН ЈЕ ДА ПРЕ БРИСАЊА ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА 

ИЗМИРИ СВЕ СВОЈЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ.  

 

Члан 158. 

За исплату пореза на приходе од пољопривреде и шумарства и на приходе 

од самосталне делатности јемче супсидијарно својом имовином сви пунолетни 

чланови домаћинства обвезника који у моменту настанка обавезе чине домаћинство 

обвезника у смислу члана 10. овог закона. 

У случају кад евиденција власника, имаоца права коришћења или 

плодоуживаоца земљишта у катастру земљишта не одговара стварном стању, за 

исплату пореза на приходе од пољопривреде и шумарства супсидијарно јемчи лице 

које користи земљиште, а које утврди надлежни порески орган. 

 

Члан 159. 

Ако је порески дужник, да би избегао обавезу плаћања пореза, отуђио 

имовину правним послом у корист лица која нису чланови његовог домаћинства, 

надлежни порески орган може такав посао побијати пред судом, ако је купац знао 

за такву намеру пореског обвезника. 

 

Члан 160. 

Порески дужник који отуђује опрему или инвентар који му служи за 

обављање делатности или отуђи радњу у целини, дужан је претходно да подмири 

своје пореске обавезе. 

Ако нови власник преузме имовину из става 1. овог члана, а порез није 

плаћен, за наплату доспелог пореза јамчи солидарно са пореским дужником до 

висине вредности преузете имовине. 
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Члан 161. 

Лице које власнику путујуће забавне радње, односно приређивачу забавних 

приредби уступа уз наплату или бесплатно свој стамбени или пословни простор, 

одговара солидарно са пореским дужником за све обавезе на приходе који су у вези 

са одржаном приредбом. 

 

Члан 162. 

Ако порески дужник умре пре него што се утврди висина обавезе, 

утврђивање обавезе извршиће се наследницима. 

Наплата утврђене обавезе извршиће се од наследника највише до висине 

вредности наслеђене имовине. 

 

Члан 166. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

1) не обрачуна, не обустави и не уплати, или погрешно обрачуна порез по 

одбитку (члан 21б став 6, члан 21в став 7, члан 21д став 3, чл. 101, 103. и 107а 

2) обвезнику не изда обрачун са подацима о исплаћеним приходима на које 

се порез плаћа по одбитку (члан 106); 

3) не достави Пореској управи у прописаном року пријаву за упис у 

Регистар исплатилаца прихода интерпретаторима, а организује извођење естрадних 

програма забавне и народне музике или других забавних програма (члан 108а ст. 3, 

4. и 5); 

4) са интерпретатором, менаџером или другим ангажованим лицем на 

извођењу естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног 

програма не закључи уговор или ако Пореској управи у прописаном року не 

достави писмено обавештење о закљученим уговорима (члан 108а став 8); 

4а) Пореској управи, према месту свог седишта, не поднесе пријаву за упис 

у Регистар правних и физичких лица, државних органа и организација, органа и 

организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других 

органа и организација у којима се исплаћују зараде, односно плате, у року од осам 

дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа (члан 108б став 

2). 

Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга, а 

најмање 100.000 динара, казниће се за прекршај правно лице код кога је 

прекршајном радњом из става 1. овог члана избегнуто плаћање пореза. 

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

новчаном казном од 5.000 до 50.000 10.000 ДО 100.000 динара. 

За радње из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у државном 

органу и органу локалне самоуправе новчаном казном од 5.000 до 50.000 10.000 ДО 

100.000 динара 

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

50.000 до 500.000 динара. 
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Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга, а 

најмање 50.000 динара, казниће се за прекршај предузетник који прекршајном 

радњом из става 1. овог члана избегне плаћање пореза. 

 

Члан 167.  

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај 

предузетник ако: 

1) пословне књиге не води у складу са чл. 43. до 48. овог закона;  

2) пореском органу не достави све податке од значаја за утврђивање 

капиталних добитака (члан 35);  

3) у пореском билансу не искаже посебно вредност трансакција са 

повезаним лицима у складу са принципом "ван дохвата руке" (члан 35);  

4) у прописаном року не пријави пореском органу отуђење основних 

средстава, за која је остварио порески подстицај (члан 39);  

5) не састави порески биланс, односно не састави га у прописаном року и на 

прописани начин (члан 50.);  

5) НЕ САСТАВИ ПОРЕСКИ БИЛАНС У ПРОПИСАНОМ РОКУ И НА 

ПРОПИСАНИ НАЧИН, ОДНОСНО НЕ ПОДНЕСЕ ГА У ПРОПИСАНОМ РОКУ 

(ЧЛАН 50. И ЧЛАН 93);  

6) ако не врши плаћања преко текућег рачуна код банке или не води 

средства на текућем рачуну или ако примљени готов новац не уплати на текући 

рачун (члан 51);  

7) у прописаном року не поднесе пореску пријаву, односно порески биланс 

или у пријави, односно пореском билансу да нетачне податке што је за последицу 

могло да има смањење пореске основице или неосновано остваривање права на 

пореске подстицаје или уз пореску пријаву не достави остала прописана документа 

и податке или пореску пријаву поднесе ненадлежном органу (чл. 91, 93, 94, 95. и 

98);  

8) по отпочињању обављања делатности у прописаном року не поднесе 

пореску пријаву или неда процену прихода за прву пословну годину (члан 94. став 

1);  

9) по трајној или привременој одјави обављања самосталне делатности у 

прописаном року не поднесе пореску пријаву за коначно утврђивање пореза, 

односно за утврђивање пореза до дана привремене одјаве (члан 94. став 2);  

10) не обрачуна, не обустави и не уплати, или погрешно обрачуна порез по 

одбитку на приходе које оствари нерезидентно правно лице (члан 104);  

11) не изврши уплату месечне аконтације пореза или не изврши уплату у 

прописаном року (члан 112. и члан 118 ЧЛАН 109. И ЧЛАН 112);  

12) у прописаном року не изврши уплату пореза на основу пореског биланса 

или разлику између уплаћеног пореза и пореза утврђеног решењем о коначној 

обавези (члан 114.).  

12) У ПРОПИСАНОМ РОКУ НЕ ИЗВРШИ УПЛАТУ ПОРЕЗА НА 

ОСНОВУ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА ИЛИ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ АКОНТАЦИЈЕ КОЈУ 

ЈЕ ПЛАТИО И ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ БИО ДУЖАН ДА ПЛАТИ ПО ОБАВЕЗИ 

ОБРАЧУНАТОЈ У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ (ЧЛАН 94. СТАВ 3, ЧЛ. 110. И 111. И 

ЧЛАН 114). 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0043
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0035
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0035
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0039
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0051
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0091
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0093
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0094
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0094
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0094
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0112
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0118
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455009.html%26path%3D01455009.html%26query%3DZakon+o+porezu+na+dohodak+gra--2--ana%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#c0114
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(2) Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга, 

а најмање 50.000 динара, казниће се за прекршај предузетник који прекршајном 

радњом из става 1. овог члана избегне плаћање пореза. 

 

Члан 168 

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

обвезник физичко лице ако: 

1) не поднесе пореску пријаву у прописаном року, или је не поднесе 

надлежном пореском органу или у пријави не наведе тачне податке од којих зависи 

висина пореза (чл. 91, 92, 95, 96. и 98); 

2) не обрачуна и не уплати порез по одбитку у прописаном року или не 

поднесе надлежном пореском органу пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном 

порезу у прописаном року (члан 107); 

2) НЕ ОБРАЧУНА И НЕ УПЛАТИ ПОРЕЗ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ 

(ЧЛАН 100А); 

3) не изврши уплату пореза или не изврши уплату у прописаном року (члан 

112. и члан 118 ЧЛАН 112); 

4) - 6) (престале да важе) 

Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга, а 

најмање 5.000 динара, казниће се за прекршај обвезник физичко лице које 

прекршајном радњом из става 1. овог члана избегне плаћање пореза. 
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