
 

НАЦРТ ЗАКОНA  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан 1. 

 У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 

80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13), члан 48. брише се. 

 

Члан 2.  

Члан 50и мења се и гласи: 

„Члан 50и 

 Право на порески подстицај код улагања из члана 50а овог закона, не остварује се 

за набавку опреме већ коришћене у Републици. 

 Порески подстицај из става 1. овог члана не може се пренети на друго правно лице, 

које није стекло право на коришћење тог подстицаја у смислу овог закона, ни у случају 

када друго правно лице учествује у статусној промени са обвезником који користи 

наведени порески подстицај.     

Право на порески подстицај из става 1. овог члана не остварује се за основна 

средства, и то за: ваздухоплове и пловне објекте који се не користе за обављање 

делатности; путничке аутомобиле, осим аутомобила за такси превоз, rent-a-car, обуку 

возача и специјалних путничких аутомобила са уграђеним уређајима за болеснике; 

намештај, осим намештаја за опремање хотела, мотела, ресторана, омладинских, дечијих и 

радничких одмаралишта; тепихе; уметничка дела ликовне и примењене уметности и 

украсне предмете за уређење простора; мобилне телефоне; клима уређаје; опрему за видео 

надзор; огласна средства, као и алат и инвентар са калкулативним отписом.” 

 

Члан 3.  

Порески обвезник који је до 31. децембра 2013. године остварио право на порески 

подстицај из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, 

бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13) и исказао 

податке у пореском билансу и пореској пријави за 2013. годину, може то право да користи 

до истека рока и на начин прописан тим законом.  

 

Члан 4.  

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

гласнику Републике Србије” а примењује се од 1. јануара 2014. године.  

 

 

 



VIII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 48. 

Обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка 

средства (у даљем тексту: основна средства) у сопственом власништву на територији 

Републике за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт 

обвезника, односно наведених у другом акту обвезника којим се одређују делатности које 

обвезник обавља, као и по основу улагања у развој као нематеријалну имовину, признаје 

се право на порески кредит у висини од 20% извршеног улагања, с тим што порески 

кредит не може бити већи од 33% обрачунатог пореза у години у којој је извршено 

улагање. 

Под улагањима у развој као нематеријалну имовину из става 1. овог члана 

подразумева се примена резултата истраживања или другог знања ради производње нових 

значајније побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга пре 

приступања комерцијалној производњи или коришћењу (у даљем тексту: улагања у 

развој).  

Изузетно од става 1. овог члана, обвезнику који је према закону којим се уређује 

рачуноводство и ревизија разврстан у мало правно лице признаје се право на порески 

кредит у висини од 40% извршеног улагања, с тим што порески кредит не може бити већи 

од 70% обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање. 

Право на порески кредит из ст. 1. и 3. овог члана по основу улагања у развој 

признаје се у пореском периоду у којем су испуњени услови за признавање таквих 

улагања као нематеријалних улагања у складу са МРС, односно МСФИ и прописима 

којима се уређује рачуноводство и ревизија. 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из 

будућих обрачунских периода, највише до лимита од 33%, односно 70% обрачунатог 

пореза у том пореском периоду, али не дуже од десет година.  

У свакој од година периода из става 5. овог члана прво се примењује порески 

кредит по основу улагања из те године, а затим се, до лимита од 33%, односно 70% 

обрачунатог пореза у том пореском периоду, примењују пренети порески кредити по 

редоследу улагања. 

Основним средствима из става 1. овог члана не сматрају се: ваздухоплови и пловни 

објекти који се не користе за обављање делатности; путнички аутомобили, осим 

аутомобила за такси превоз, rent-a-car, обуку возача и специјалних путничких аутомобила 

са уграђеним уређајима за болеснике; намештај, осим намештаја за опремање хотела, 

мотела, ресторана, омладинских, дечијих и радничких одмаралишта; теписи; уметничка 

дела ликовне и примењене уметности и украсни предмети за уређење простора; мобилни 

телефони; клима уређаји; опрема за видео надзор; огласна средства, као ни алат и 

инвентар са калкулативним отписом. 

У случају отуђења основних средстава, односно нематеријалне имовине настале 

улагањем у развој из става 1. овог члана пре истека рока од три године од дана набавке, 

односно признавања права на порески кредит за улагања у развој, осим услед статусних 

промена, обвезник губи право на порески кредит из ст. 1. и 3. овог члана.  

У случају из става 8. овог члана обвезник је дужан да у пореској пријави за порески 

период у којем је отуђио основна средства, односно нематеријалну имовину, обрачуна и 

плати валоризован износ пореза који би платио да није користио порески кредит. 



Валоризован износ пореза из става 9. овог члана обвезник утврђује применом 

индекса потрошачких цена према подацима републичког органа надлежног за послове 

статистике од дана подношења пореске пријаве за порески период у којем је остварио 

право на порески кредит до дана отуђења. 

У случају отуђења основних средстава, односно нематеријалне имовине настале 

улагањем у развој из ст. 1. и 3. овог члана након истека рока од три године од дана 

набавке, односно признавања права на порески кредит за улагања у развој пре истека рока 

из става 5. овог члана, обвезник нема право на даље коришћење неискоришћеног дела 

пореског кредита, почев од пореског периода у којем је извршио отуђење. 

У случају кад обвезник изврши улагање у основна средства из ст. 1. и 2. овог члана 

уплатом авансног рачуна, на основу оверене привремене ситуације и слично, а у наредном 

пореском периоду, због раскида уговора о набавци или у пореском периоду у којем оконча 

таква улагања у основна средства, не изврши пренос са основних средстава у припреми на 

основна средства која користи за обављање делатности, губи право на порески кредит и 

дужан је да обрачуна и плати порез који би платио да није користио порески кредит, 

валоризован сходном применом става 10. овог члана. 

 

Члан 50и 

Право на порески кредит из члана 48. овог закона и на подстицаје код улагања из 

члана 50а овог закона, не остварује се за набавку опреме већ коришћене у Републици.  

Порески подстицаји из става 1. овог члана не могу се пренети на друго правно 

лице, које није стекло право на њихово коришћење у смислу овог закона, ни у случају када 

друго правно лице учествује у статусној промени са обвезником који користи наведене 

пореске подстицаје. 

Право на подстицаје код улагања из члана 50а овог закона не остварује се за 

основна средства која се не сматрају основним средствима у складу са чланом 48. став 7. 

овог закона.  

ПРАВО НА ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈ КОД УЛАГАЊА ИЗ ЧЛАНА 50А ОВОГ 

ЗАКОНА, НЕ ОСТВАРУЈЕ СЕ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ВЕЋ КОРИШЋЕНЕ У 

РЕПУБЛИЦИ. 

 ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОЖЕ СЕ ПРЕНЕТИ 

НА ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ, КОЈЕ НИЈЕ СТЕКЛО ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ ТОГ 

ПОДСТИЦАЈА У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, НИ У СЛУЧАЈУ КАДА ДРУГО ПРАВНО 

ЛИЦЕ УЧЕСТВУЈЕ У СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ СА ОБВЕЗНИКОМ КОЈИ КОРИСТИ 

НАВЕДЕНИ ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈ.     

ПРАВО НА ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ 

ОСТВАРУЈЕ СЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА, И ТО ЗА: ВАЗДУХОПЛОВЕ И ПЛОВНЕ 

ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НЕ КОРИСТЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ; ПУТНИЧКЕ 

АУТОМОБИЛЕ, ОСИМ АУТОМОБИЛА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗ, RENT-A-CAR, ОБУКУ 

ВОЗАЧА И СПЕЦИЈАЛНИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА СА УГРАЂЕНИМ 

УРЕЂАЈИМА ЗА БОЛЕСНИКЕ; НАМЕШТАЈ, ОСИМ НАМЕШТАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ 

ХОТЕЛА, МОТЕЛА, РЕСТОРАНА, ОМЛАДИНСКИХ, ДЕЧИЈИХ И РАДНИЧКИХ 

ОДМАРАЛИШТА; ТЕПИХЕ; УМЕТНИЧКА ДЕЛА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ И УКРАСНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА; МОБИЛНЕ 

ТЕЛЕФОНЕ; КЛИМА УРЕЂАЈЕ; ОПРЕМУ ЗА ВИДЕО НАДЗОР; ОГЛАСНА 

СРЕДСТВА, КАО И АЛАТ И ИНВЕНТАР СА КАЛКУЛАТИВНИМ ОТПИСОМ. 



 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ЧЛАН 3.  

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК КОЈИ ЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ ОСТВАРИО 

ПРАВО НА ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈ ИЗ ЧЛАНА 48. ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ 

ПРАВНИХ ЛИЦА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 25/01, 80/02, 80/02-ДР. ЗАКОН, 

43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 И 47/13) И ИСКАЗАО ПОДАТКЕ У ПОРЕСКОМ 

БИЛАНСУ И ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ЗА 2013. ГОДИНУ, МОЖЕ ТО ПРАВО ДА 

КОРИСТИ ДО ИСТЕКА РОКА И НА НАЧИН ПРОПИСАН ТИМ ЗАКОНОМ.  

 

ЧЛАН 4.  

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” А 

ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ.  
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