
 

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, 

114/12-УС, 47/13 и 48/13-исправка), после члана 15а додаје се члан 15б, који гласи:  

 

„Члан 15б 

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

обављања послова за правна лица - резиденте Републике, основицу пореза на зараде чини 

исплаћени новчани износ зараде за извршени рад.”  

 

Члан  2. 

 После члана 33. додаје се члан 33а, који гласи: 

  

„Члан 33а 

Предузетник који порез плаћа на стварни приход од самосталне делатности може 

да се определи за исплату личне зараде. 

Личном  зарадом из става 1. овог члана, 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. 

Предузетник из става 1. овог члана који се определи за исплату личне зараде, 

дужан је да у писаном облику достави обавештење надлежном пореском органу о свом 

опредељењу да врши исплату личне зараде. 

Обавештење из става 3. овог члана доставља се најкасније до 15. децембра текуће 

године за период од 1. јануара наредне године. 

Предузетник који се определи за исплату личне зараде, овакво опредељење не 

може да мења током пореског периода. 

Ако се предузетник определи да престане са исплатом личне зараде, дужан је да о 

томе у писаном облику достави обавештење надлежном пореском органу до 15. децембра 

текуће године. 

У случају из става 6. овог члана, предузетник од 1. јануара године која следи 

години у којој је доставио обавештење надлежном пореском органу није дужан да врши 

исплату личне зараде.” 

 

Члан  3. 

 У члану 37а став 1. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

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

 „3) обрачунати и плаћени доприноси за лично обавезно социјално осигурање по 

основу самосталне делатности ако се предузетник није определио за исплату личне 

зараде.” 

 Став 2. брише се. 
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Члан  4. 

У члану 83. став 3. брише се. 

Досадашњи ст. 4. до 6. постају ст. 3. до 5. 

 У досадашњем ставу 6, који је постао став 5, после речи: „добитак” додају се запета 

и речи: „осим код класичних игара на срећу”. 

 

Члан 5. 

 У члану 85. став 1. тачка 9) речи: „прикупљања и продаје шумских плодова и 

лековитог биља,” бришу се. 

  Тачка 16) мења се и гласи: 

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

од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону, осим прихода од продаје 

пољопривредних и шумских производа, односно плодова које остваре физичка лица: 

 (1) носиоци пољопривредног газдинства; 

 (2) која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу са 

законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање; 

(3) корисници пољопривредне пензије.” 

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

„Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 16) овог 

члана, који физичко лице оствари од продаје пољопривредних и шумских производа, 

односно плодова, чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 90%.” 

Досадашњи ст. 5. до 8. постају ст. 6. до 9. 

У досадашњем ставу 8, који је постао став 9, речи: „као и физичко лице по основу 

прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља,” 

бришу се. 

 

Члан 6.  

 У члану 94. став 1. после речи: „пореза,ˮ додају се речи: „односно опредељење да 

ће исплаћивати личну зараду,ˮ. 

   

Члан 7. 

 У члану 99. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 

индустријске својине, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;”. 

 

Члан 8. 

 У члану 100а став 2. мења се и гласи: 

 „Ако исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку, 

обавезу утврђивања и плаћања пореза самоопорезивањем има 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 у другом случају када 

исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку.” 
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Члан 9. 

 У члану 101. после речи: „дан исплате приходаˮ додају се запета и речи: „осим ако 

овим законом није друкчије прописаноˮ. 

 

Члан 10.  

У члану 103. став 1. мења се и гласи: 

„За приходе од капитала по основу камате, банка је дужна да обрачуна и плати 

порез по одбитку у моменту исплате камате, укључујући и приписивање камате, односно 

да плати обрачунати порез најкасније првог наредног дана када ради платни промет ако у 

моменту исплате камате, укључујући и приписивање камате, платни промет није радио.ˮ 

  

Члан 11.  

 У члану 104. реч: „нерезидентноˮ брише се. 

 

Члан 12. 

 Одредбе члана 3. став 1. и чл. 5, 6, 8, 9. и 10. овог закона примењиваће се од 1. 

јануара 2014. године. 

 

Члан 13. 

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

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА  

О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 

ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ВРШИ 

 

 

 ЧЛАН 15Б 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА - РЕЗИДЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ КОЈИ СУ УПУЋЕНИ У 

ИНОСТРАНСТВО РАДИ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЗА ПРАВНА ЛИЦА - РЕЗИДЕНТЕ 

РЕПУБЛИКЕ, ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ЧИНИ ИСПЛАЋЕНИ НОВЧАНИ 

ИЗНОС ЗАРАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД. 

 

ЧЛАН 33А 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ПОРЕЗ ПЛАЋА НА СТВАРНИ ПРИХОД ОД 

САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ЗА ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ 

ЗАРАДЕ. 

ЛИЧНОМ  ЗАРАДОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 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. 

ПРЕДУЗЕТНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ СЕ ОПРЕДЕЛИ ЗА 

ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ДОСТАВИ 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ О СВОМ ОПРЕДЕЉЕЊУ ДА 

ВРШИ ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉА СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 

15. ДЕЦЕМБРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ. 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ СЕ ОПРЕДЕЛИ ЗА ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ, ОВАКВО 

ОПРЕДЕЉЕЊЕ НЕ МОЖЕ ДА МЕЊА ТОКОМ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА. 

АКО СЕ ПРЕДУЗЕТНИК ОПРЕДЕЛИ ДА ПРЕСТАНЕ СА ИСПЛАТОМ ЛИЧНЕ 

ЗАРАДЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА О ТОМЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ДОСТАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ 

НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ ДО 15. ДЕЦЕМБРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ПРЕДУЗЕТНИК ОД 1. ЈАНУАРА 

ГОДИНЕ КОЈА СЛЕДИ ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ ДОСТАВИО ОБАВЕШТЕЊЕ 

НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ НИЈЕ ДУЖАН ДА ВРШИ ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ 

ЗАРАДЕ. 

 

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.;  

3) ОБРАЧУНАТИ И ПЛАЋЕНИ ДОПРИНОСИ ЗА ЛИЧНО ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ПО ОСНОВУ САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ АКО СЕ 

ПРЕДУЗЕТНИК НИЈЕ ОПРЕДЕЛИО ЗА ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ. 

 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%3D01455010.html%26path%3D01455010.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  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 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. 

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 до износа од 11.000 динара;  

2) остварен добитак од игара које се приређују у играчницама (казинима) и на 

аутоматима.  

Опорезив износ, који је већи од 11.000 динара, умањује се за износ уплате на 

основу које је појединачно остварен добитак, ОСИМ КОД КЛАСИЧНИХ ИГАРА НА 

СРЕЋУ. 

 

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;  

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;  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455010.html%26path%3D01455010.html%26anchor%3D%26regExpZaMarkiranje%3D%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#c0009
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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, осим прихода од пољопривреде и шумарства физичког лица 

које доприносе за обавезно социјално осигурање плаћа по решењу у складу са законом 

којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, који нису опорезовани по 

другом основу или нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом 

закону.  

16) СВИ ДРУГИ ПРИХОДИ КОЈИ НИСУ ОПОРЕЗОВАНИ ПО ДРУГОМ 

ОСНОВУ ИЛИ НИСУ ИЗУЗЕТИ ОД ОПОРЕЗИВАЊА ИЛИ ОСЛОБОЂЕНИ ПЛАЋАЊА 

ПОРЕЗА ПО ОВОМ ЗАКОНУ, ОСИМ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И 

ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО ПЛОДОВА КОЈЕ ОСТВАРЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

(1) НОСИОЦИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА; 

(2) КОЈА ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ПЛАЋАЈУ 

ПО РЕШЕЊУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ДОПРИНОСИ ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ; 

(3) КОРИСНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПЕНЗИЈЕ. 

 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) овог члана 

чини бруто приход умањен за плаћену закупнину.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ИЗ СТАВА 

1. ТАЧКА 16) ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ОСТВАРИ ОД ПРОДАЈЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО ПЛОДОВА, ЧИНИ 

БРУТО ПРИХОД УМАЊЕН ЗА НОРМИРАНЕ ТРОШКОВЕ У ВИСИНИ ОД 90%. 

 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.  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455010.html%26path%3D01455010.html%26anchor%3D%26regExpZaMarkiranje%3D%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#c0018
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 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 уговором 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 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, као и процену месечне аконтације пореза, 

ОДНОСНО ОПРЕДЕЉЕЊЕ ДА ЋЕ ИСПЛАЋИВАТИ ЛИЧНУ ЗАРАДУ, 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 делатности, 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 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;  

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455010.html%26path%3D01455010.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#c0042
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2) ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА, ПРАВА СРОДНИХ АУТОРСКОМ 

ПРАВУ И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ, АКО ЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА 

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК; 

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

4) брисана („Службени гласник РС”, број 47/13)  

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 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 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.  

 АКО ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА НЕМА ОБАВЕЗУ ДА ОБРАЧУНА И ПЛАТИ 

ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ, ОБАВЕЗУ УТВРЂИВАЊА И ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА 

САМООПОРЕЗИВАЊЕМ ИМА 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 У ДРУГОМ СЛУЧАЈУ 

КАДА ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА НЕМА ОБАВЕЗУ ДА ОБРАЧУНА И ПЛАТИ ПОРЕЗ 

ПО ОДБИТКУ. 

 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df95060%26action%3Dpropis%26path%3D09506001.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%3Dc0047#c0047
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455010.html%26path%3D01455010.html%26anchor%3D%26regExpZaMarkiranje%3D%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#c0043
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455010.html%26path%3D01455010.html%26anchor%3D%26regExpZaMarkiranje%3D%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#c0014
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Члан 101. 

Порез по одбитку из члана 99. овог закона, за сваког обвезника и за сваки 

појединачно исплаћени приход, исплатилац обрачунава, обуставља и уплаћује на 

прописане рачуне у моменту исплате прихода, у складу са прописима који важе на дан 

исплате прихода, ОСИМ АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ПРОПИСАНО.  

 

Члан 103. 

За приходе од капитала по основу камате, банка или други исплатилац прихода 

дужан је да у току године утврди порез по одбитку у моменту исплате, односно приликом 

приписивања камате, а најкасније код годишњег обрачуна камате. 

ЗА ПРИХОДЕ ОД КАПИТАЛА ПО ОСНОВУ КАМАТЕ, БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА 

ОБРАЧУНА И ПЛАТИ ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ У МОМЕНТУ ИСПЛАТЕ КАМАТЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИПИСИВАЊЕ КАМАТЕ, ОДНОСНО ДА ПЛАТИ ОБРАЧУНАТИ 

ПОРЕЗ НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ ДАНА КАДА РАДИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ АКО 

У МОМЕНТУ ИСПЛАТЕ КАМАТЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИПИСИВАЊЕ КАМАТЕ, 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ НИЈЕ РАДИО. 

Изузетно од става 1. овог члана, када се салдирање новца по основу отуђења или 

откупа дужничке хартије од вредности врши преко Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), Централни регистар 

у моменту салдирања новца по основу отуђења или откупа дужничке хартије од 

вредности, обрачунава, обуставља и уплаћује на прописани уплатни рачун порез на 

приход од капитала на остварену камату за период од дана стицања до дана отуђења или 

откупа дужничке хартије од вредности. 

 

Члан 104. 

 Предузетник који води пословне књиге обрачунава и наплаћује порез по одбитку 

на приходе које остварује нерезидентно правно лице у складу са законом којим се уређује 

порез на добит превних лица. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ЧЛАН 12. 

 ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 3. СТАВ 1. И ЧЛ. 5, 6, 8, 9. И 10. ОВОГ ЗАКОНА 

ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ. 

 

ЧЛАН 13. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

 

  

 

 

 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D01455010.html%26path%3D01455010.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#c0099
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