
НАЦРТ ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

Члан 1. 

 У Закону о порезу на додату вредност („Службени гласник РСˮ, бр. 84/04, 86/04-

исправка, 61/05, 61/07 и 93/12), у члану 23. став 2. проценат: „8%” замењује се 

процентом: „10%”. 

 Тачка 7а) брише се. 

 

Члан 2. 

 У члану 34. став 1. речи: „обвезници пореза на доходак грађана на приходе од 

пољопривреде и шумарства на основу катастарског прихода” замењују се речима: 

„власници, закупци и други корисници пољопривредног и шумског земљишта”. 

 

Члан 3. 

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

гласнику Републике Србије”, a примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

 



VIII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ ВРШЕ 

 

Члан 23. 

Општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга или увоз добара износи 

20%. 

По посебној стопи ПДВ од 8% 10% опорезује се промет добара и услуга или увоз 

добара, и то: 

1) хлеба и других пекарских производа, млека и млечних производа, брашна, 

шећера, јестивог уља од сунцокрета, кукуруза, уљане репице, соје и маслине, јестиве 

масноће животињског и биљног порекла и меда; 

2) свежег, расхлађеног и смрзнутог воћа, поврћа, меса, укључујући и изнутрице и 

друге кланичне производе, рибе и јаја; 

2а) житарица, сунцокрета, соје, шећерне репе и уљане репице; 

3) лекова, укључујући и лекове за употребу у ветерини; 

4) ортотичких и протетичких средстава, као и медицинских средстава - производа 

који се хирушки уграђују у организам; 

5) материјала за дијализу; 

6) ђубрива, средстава за заштиту биља, семена за репродукцију, садног материјала, 

компоста са мицелијумом, комплетне крмне смеше за исхрану стоке и живе стоке; 

7) уџбеника и наставних средстава; 

7а) персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје персонални рачунари; 

8) дневних новина; 

9) монографских и серијских публикација; 

10) огревног дрвета; 

11) услуга смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и 

камповима; 

12) услуга које се наплаћују путем улазница за биоскопске и позоришне представе, 

сајмове, циркусе, забавне паркове, концерте (музичке догађаје), изложбе, спортске 

догађаје, музеје и галерије, ботаничке баште и зоолошке вртове, ако промет ових услуга 

није ослобођен ПДВ; 

13) природног гаса; 

13а) топлотне енергије за потребе грејања; 

14) пренос права располагања на стамбеним објектима, економски дељивим 

целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима; 

15) услуга које претходе испоруци воде за пиће водоводном мрежом, као и воде за 

пиће, осим флаширане; 

16) пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода; 

17) управљање комуналним отпадом; 

18) одржавање чистоће на површинама јавне намене; 

19) одржавање јавних зелених површина и приобаља; 

20) превоз путника у градском и приградском саобраћају; 

21) управљање гробљима и погребне услуге. 

Министар ближе уређује шта се, у смислу овог закона, сматра добрима и услугама 

из става 2. тач. 1), 2), 2а), 4) - 11) и 15) - 21) овог члана. 

 

Члан 34. 



Физичка лица која су обвезници пореза на доходак грађана на приходе од 

пољопривреде и шумарства на основу катастарског прихода ВЛАСНИЦИ, ЗАКУПЦИ И 

ДРУГИ КОРИСНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА и физичка 

лица која су као носиоци, односно чланови пољопривредног газдинства уписана у 

регистру пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује 

регистрација пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: пољопривредници), имају 

право на надокнаду по основу ПДВ (у даљем тексту: ПДВ надокнада), под условима и на 

начин одређен овим законом. 

ПДВ надокнада признаје се пољопривредницима који изврше промет 

пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга обвезницима.  

Ако пољопривредници изврше промет добара и услуга из става 2. овог члана, 

обвезник је дужан да обрачуна ПДВ надокнаду у износу од 8% на вредност примљених 

добара и услуга, о чему издаје документ за обрачун (у даљем тексту: признаница), као и да 

обрачунату ПДВ надокнаду исплати пољопривредницима у новцу (уплатом на текући 

рачун или рачун штедње). 

Обвезници из става 3. овог члана имају право да одбију износ ПДВ надокнаде као 

претходни порез, под условом да су ПДВ надокнаду и вредност примљених добара и 

услуга платили пољопривреднику. 

Пољопривредник чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци није 

већи од 8.000.000 динара не обрачунава ПДВ за извршен промет добара и услуга, нема 

право исказивања ПДВ у рачунима, нема право на одбитак претходног пореза и није 

дужан да води евиденцију прописану овим законом. 

Пољопривредник може да се определи за обавезу плаћања ПДВ подношењем 

евиденционе пријаве прописане у складу са овим законом надлежном пореском органу и у 

том случају стиче права и обавезу из става 5. овог члана, као и друга права и обавезе које 

обвезник ПДВ има по овом закону.  

У случају из става 6. овог члана, обавеза плаћања ПДВ траје најмање две године. 

По истеку рока из става 7. овог члана, обвезник може да поднесе захтев за 

престанак обавезе плаћања ПДВ надлежном пореском органу. 

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

ЧЛАН 3. 

 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, A 

ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ. 
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