
 

НАЦРТ ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  

О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

 

 

Члан 1. 

               У Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 

гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. 

закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12 

и 47/13), у члану 5. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

    „Изузетно од става 1. овог члана, пореска обавеза по основу пореза на 

имовину за календарске године које следе години у којој је настала пореска обавеза, 

утврђује се на основу закона којим се уређују порези на имовину који је на снази на 

дан 1. јануара календарске године за коју се пореска обавеза утврђује, осим ако је, у 

складу с уставом и законом, за поједине одредбе закона предвиђено да имају повратно 

дејство.” 

   Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 2. 

У  члану 11. став 1. речи: „искључиво у поступку утврђивања основице пореза 

који је прописан пореским законом чије је утврђивање, наплата и контрола у 

надлежности Пореске управе” замењују се речима: „у складу са законом”. 

 

Члан 3. 

             Члан 30а мења се и гласи: 

„Члан 30а 

  Банка ће дозволити исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода 

физичких лица по основу којих постоји обавеза плаћања пореза по одбитку само ако 

налог којим се банци налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку 

садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу, који 

додељује Пореска управа, на начин из члана 41. овог закона. 

 Изузетно од става 1. овог члана, банка као исплатилац прихода може извршити 

исплату камате, укључујући и приписивање камате (у даљем тексту: исплата камате) на 

штедне улоге својим депонентима без позива на број одобрења из става 1. овог члана.” 

 

Члан 4. 

У члану 41. став 3. после речи: „порез по одбитку” додају се речи: „у складу са 

законом којим се уређује порез на доходак грађана”, а после речи: „исплате зарадеˮ 

додају се запета и речи: „односно у другим случајевима када постоји обавеза 

обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурањеˮ. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно од става 3. овог члана, код исплате камате на штедне улоге својим 

депонентима, банка је дужна да поднесе појединачну пореску пријаву, обрачуна и 

плати порез по одбитку на дан исплате камате, односно да плати порез по одбитку 

најкасније првог наредног дана када ради платни промет, ако у моменту исплате 

камате платни промет није радио.”. 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „става 5.ˮ замењују се речима: 

„става 6.ˮ. 

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 10, речи: „става 8.ˮ замењују се 

речима: „става 9.ˮ. 
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Досадашњи ст. 10-12. постају ст. 11-13.  

 

Члан 5. 

 У члану 41а додаје се став 2, који гласи: 

 „Ако се пореским законом промени опорезивање прихода порезом по одбитку, 

до усклађивања са чланом 41. овог закона, начин утврђивања, плаћање и подношење 

пореске пријаве за порез по одбитку ближе ће уредити министар.ˮ 

 

Члан 6. 

У члану 159а став 4. речи: „организациона јединица Пореске управе надлежна 

према месту седишта, односно пребивалишта, односно боравишта, подносиоца 

захтева” замењују се речима: „Пореска управа”. 

 

Члан 7. 

Члан 168а мења се и гласи: 

 

„Члан 168а 

Организационим јединицама конституисаним на основу акта из члана 168. овог 

закона руководе запослени, које распоређује директор Пореске управе, уз претходну 

сагласност министра.” 

 

Члан 8. 

У члану 179. став 11. мења се и гласи: 

„Новчаном казном oд 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај банка 

која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода физичких лица по 

основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог којим се банци налаже исплата тих 

прихода, као и плаћање пореза по одбитку не садржи позив на број одобрења за 

плаћање укупне обавезе по том основу који је доделила Пореска управа на начин из 

члана 41. овог закона, осим исплате камате на штедне улоге својим депонентима (члан 

30а).” 

 

Члан 9. 

У члану 181. тачка 3а) мења се и гласи: 

„3а) банци која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода 

физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог којим се банци 

налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку не садржи позив на број 

одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који је доделила Пореска управа на 

начин из члана 41. овог закона, осим исплате камате на штедне улоге својим 

депонентима (члан 30а);”. 

 

 

Члан 10. 

У складу са чланом 41. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-

исправка и 93/12) подноси се: 

1) збирна пореска пријава за порезе по одбитку плаћене закључно са 31. 

децембром 2013. године, за које нису поднете прописане пореске пријаве и  

2)  појединачна пореска пријава за приходе исплаћене у 2013. години.” 
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Члан 11. 

 Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи одредба члана 47. Закона 

о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(„Службени гласник РС”, број 47/13). 

 

Члан 12. 

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

гласнику Републике Србије”. 

 

 



 

 

VIII.  ОДРЕДБЕ ЗАКОНА   

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 5. 

Пореска обавеза утврђује се на основу прописа који су били на снази у време 

њеног настанка, осим ако је, у складу с уставом и законом, за поједине одредбе закона 

предвиђено да имају повратно дејство. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ КОЈЕ СЛЕДЕ ГОДИНИ У 

КОЈОЈ ЈЕ НАСТАЛА ПОРЕСКА ОБАВЕЗА, УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ЗАКОНА 

КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ КОЈИ ЈЕ НА СНАЗИ НА ДАН 1. 

ЈАНУАРА КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОРЕСКА ОБАВЕЗА УТВРЂУЈЕ, 

ОСИМ АКО ЈЕ, У СКЛАДУ С УСТАВОМ И ЗАКОНОМ, ЗА ПОЈЕДИНЕ ОДРЕДБЕ 

ЗАКОНА ПРЕДВИЂЕНО ДА ИМАЈУ ПОВРАТНО ДЕЈСТВО. 

Радње у пореском поступку регулисане су прописима који су на снази у време 

када се предузимају. 

 

Члан 11. 

Пореска управа у оквиру послова државне управе, води првостепени и 

другостепени порески поступак, јединствени регистар пореских обвезника и пореско 

рачуноводство, процењује тржишну вредност непокретности искључиво у поступку 

утврђивања основице пореза који је прописан пореским законом чије је утврђивање, 

наплата и контрола у надлежности Пореске управе У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, 

открива пореска кривична дела и прекршаје и њихове извршиоце, покреће, води и 

изриче казне у првостепеном прекршајном поступку за јавне приходе које наплаћује 

пореска управа, а који нису у искључивој надлежности прекршајног суда, покреће, 

води и изриче казне за прекршаје из области мењачког пословања и других послова 

сходно закону којим је уређено девизно пословање, као и за прекршаје из области 

игара на срећу (у даљем тексту: порески прекршајни поступак), подноси захтеве за 

покретање пореског прекршајног поступка који су у искључивој надлежности 

прекршајног суда и обавља друге послове одређене овим законом. 

Пореска управа самостално извршава послове из става 1. овог члана на 

целокупној територији Републике Србије (у даљем тексту: Република) и организује се 

тако да обезбеђује функционално јединство у спровођењу пореских прописа. 

У циљу обезбеђења јединственог спровођења прописа из надлежности 

министарства надлежног за послове финансија, акти (објашњења, мишљења, 

инструкције, упутства и сл.) о примени тих прописа које даје министар надлежан за 

послове финансија, односно лице које он овласти, обавезујући су за поступање Пореске 

управе. 

Акти из става 3. овог члана објављују се на интернет странама министарства 

надлежног за послове финансија и Пореске управе. 

 

Члан 30а 

Банка ће дозволити исплату зарада, односно накнада зарада, само ако налог 

којим се банци налаже исплата зарада, накнада зарада, као и плаћање пореза по 

одбитку садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу, који 

додељује Пореска управа, на начин из члана 41. овог закона. 

БАНКА ЋЕ ДОЗВОЛИТИ ИСПЛАТУ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА, КАО И 

ДРУГИХ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПО ОСНОВУ КОЈИХ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА 
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ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ САМО АКО НАЛОГ КОЈИМ СЕ БАНЦИ 

НАЛАЖЕ ИСПЛАТА ТИХ ПРИХОДА, КАО И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ 

САДРЖИ ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА ЗА ПЛАЋАЊЕ УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ПО 

ТОМ ОСНОВУ, КОЈИ ДОДЕЉУЈЕ ПОРЕСКА УПРАВА, НА НАЧИН ИЗ ЧЛАНА 41. 

ОВОГ ЗАКОНА. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, БАНКА КАО ИСПЛАТИЛАЦ 

ПРИХОДА МОЖЕ ИЗВРШИТИ ИСПЛАТУ КАМАТЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ПРИПИСИВАЊЕ КАМАТЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ИСПЛАТА КАМАТЕ) НА 

ШТЕДНЕ УЛОГЕ СВОЈИМ ДЕПОНЕНТИМА БЕЗ ПОЗИВА НА БРОЈ ОДОБРЕЊА 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

Члан 41. 

Пореска пријава за порезе који се плаћају по одбитку (у даљем тексту: порез по 

одбитку) је извештај који порески обвезник, односно порески платац, подноси 

Пореској управи (у даљем тексту: појединачна пореска пријава). 

Појединачна пореска пријава садржи:  

1) збирне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног пореског 

плаца за све примаоце прихода; 

2) појединачне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног 

пореског плаца за сваког примаоца прихода. 

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

обрачунава и плаћа порез по одбитку У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА, као и пре сваког плаћања доприноса за 

обавезно социјално осигурање када се ти доприноси плаћају без исплате зараде, 

ОДНОСНО У ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА КАДА ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА 

ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално 

осигурање. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, КОД ИСПЛАТЕ КАМАТЕ НА 

ШТЕДНЕ УЛОГЕ СВОЈИМ ДЕПОНЕНТИМА, БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ПОДНЕСЕ 

ПОЈЕДИНАЧНУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, ОБРАЧУНА И ПЛАТИ ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ 

НА ДАН ИСПЛАТЕ КАМАТЕ, ОДНОСНО ДА ПЛАТИ ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ 

НАЈКАСНИЈЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ ДАНА КАДА РАДИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ, АКО У 

МОМЕНТУ ИСПЛАТЕ КАМАТЕ ПЛАТНИ ПРОМЕТ НИЈЕ РАДИО. 

Појединачна пореска пријава и измењена појединачнa порескa пријавa подносе 

се искључиво у електронском облику.  

Ако појединачна пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне 

исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику 

обавештава подносиоца појединачне пореске пријаве о тим недостацима. 

Поновно достављање појединачне пореске пријаве са отклоњеним недостацима 

из става 5. СТАВА 6. овог члана, не сматра се подношењем измењене пореске пријаве. 

Појединачна пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди 

формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, 

број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском 

облику достави те информације подносиоцу појединачне пореске пријаве. 

Појединачну пореску пријаву по службеној дужности подноси Пореска управа 

уместо пореског обвезника, односно пореског плаца, у случају када порески обвезник, 

односно порески платац пропусти да је поднесе у року прописаном законом којим се 

уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. 

На захтев Пореске управе Централни регистар обавезног социјалног осигурања 

(у даљем тексту: Централни регистар), у електронском облику доставља пореској 
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управи податке  потребне за утврђивање обавезе и подношење појединачне пореске 

пријаве по службеној дужности из става 8. СТАВА 9. овог члана, у року од три дана од 

дана достављања захтева. 

Порески платац из става 1. овог члана дужан је да лицу за које је платио порез 

по одбитку изда потврду која садржи податке о плаћеном порезу по одбитку најкасније 

до 31. јануара године која следи години у којој је плаћен порез по одбитку. 

Пореска управа је дужна да Централном регистру у електронском облику 

доставља појединачне податке о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за 

обавезно социјално осигурање од стране једног пореског плаца за сваког примаоца 

прихода, као и збирне податке по исплатиоцима, на месечном нивоу, до краја текућег 

месеца за претходни месец за који је извршен обрачун, односно исплата. 

Акт за извршавање овог члана донеће министар. 

 

Члан 41а 

Ако је другим прописом предвиђено подношење извештаја са подацима о 

порезу по одбитку уређено на друкчији начин, примењују се одредбе овог закона. 

АКО СЕ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ ПРОМЕНИ ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА 

ПОРЕЗОМ ПО ОДБИТКУ,  ДО УСКЛАЂИВАЊА СА ЧЛАНОМ 41. ОВОГ ЗАКОНА, 

НАЧИН УТВРЂИВАЊА, ПЛАЋАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА 

ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ БЛИЖЕ ЋЕ УРЕДИТИ МИНИСТАР. 

 

Члан 159а 

Статус резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког 

опорезивања нерезидент доказује код исплатиоца прихода - резидента, потврдом о 

резидентности овереном од надлежног органа друге државе уговорнице чији је 

резидент и то на посебном обрасцу или овереном преводу потврде на обрасцу који 

прописује надлежни орган државе са којом је закључен уговор о избегавању 

двоструког опорезивања.  

Статус резидента Републике Србије, код иностраног исплатиоца прихода, 

резидент доказује потврдом на посебном обрасцу, осим у случајевима када се статус 

резидента доказује потврдом на обрасцу који прописује надлежни орган државе са 

којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања. 

Поступак и начин издавања, као и изглед образаца из ст. 1. и 2. овог члана 

прописује министар. 

Потврде из ст. 1. и 2. овог члана издаје организациона јединица Пореске управе 

надлежна према месту седишта, односно пребивалишта, односно боравишта, 

подносиоца захтева  ПОРЕСКА УПРАВА. 

 

  Члан 168а 

 Организационим јединицама конституисаним на основу акта из члана 168. овог 

закона руководе запослени (у даљем тексту: руководиоци), који се бирају на начин и по 

поступку уређеним овим законом за попуњавање извршилачких радних места. 

Одлуку о избору руководилаца које не поставља Влада доноси директор 

Пореске управе, уз претходно прибављену сагласност министра. 

Руководиоци из ст. 1. и 2. овог члана бирају се на период од пет година, уз 

могућност поновног избора. 

Министар може ближе уредити организацију, поступак и начин испитног 

поступка, за избор кандидата за радна места из става 1. овог члана, у делу услова и 

садржаја који се односи на оцену стручне оспособљености, знања и вештине које су 

неопходне за руководиоце. 
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 ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА КОНСТИТУИСАНИМ НА ОСНОВУ 

АКТА ИЗ ЧЛАНА 168. ОВОГ ЗАКОНА РУКОВОДЕ ЗАПОСЛЕНИ, КОЈЕ 

РАСПОРЕЂУЈЕ ДИРЕКТОР ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, УЗ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ 

МИНИСТРА. 

 

Члан 179. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

1) не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију (члан 

25. тачка 1), члан 27. и члан 28. став 7);  

2) на захтев Пореске управе не достави, или не достави у одређеном року, 

пословне књиге и евиденције које са њим повезана нерезидентна лица воде у 

иностранству или Аутономној покрајини Косово и Метохија, односно оверене преписе 

или оверене преводе тих књига и евиденција (члан 37. ст. 3-5);  

2а) на захтев Пореске управе не обезбеде извод података из својих електронски 

вођених пословних књига и евиденција, приступ и увид у податке у својим 

електронско вођеним пословним књигама и евиденцијама, приступ и увид у 

софтверску и хардверску опрему, као и базу података који се користе у оквиру система 

за електронско вођење пословних књига и евиденција (члан 37а став 1);  

2б) пореску пријаву не подносе у електронском облику (члан 38. став 8); 

2в) пореску пријаву не поднесе у електронском облику (члан 38. став 9); 

3) у појединачној пореској пријави наведе нетачне податке (члан 41); 

3а) у информативној пореској пријави не наведе потпуне податке (члан 42); 

4) на захтев Пореске управе не достави, или не достави на означено место на 

увид и проверу пословне књиге и евиденције, пословну документацију и друге исправе 

(члан 25. тачка 3) и члан 44);  

5) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту, односно 

да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50);  

6) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места на којем се 

спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако одбије да ствари које 

поседује учини доступним за потребе спровођења принудне наплате (члан 89. став 7. и 

члан 90. став 3);  

6а) ако не поступи по налогу из решења из члана 96а став 2. овог закона, 

односно ако у прописаном року не обавести надлежни порески орган о променама које 

могу утицати на извршење решења из члана 96а став 2. овог закона (члан 96а ст. 3. и 4);  

7) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника која се код 

њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо предаје ствари 

(члан 103. став 1);  

8) онемогућава пореском инспектору, односно пореском извршитељу да уђе на 

земљиште и у просторије у којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан ради 

подвргавања контроли, односно спровођења принудне наплате (члан 25. тачка 7) и 

члан 125. став 5);  

9) код њега запослено лице омета овлашћеног службеника Пореске управе - 

пореског инспектора да привремено запечати пословни или складишни простор у 

поступку теренске контроле, да обави принудну наплату или другу законом утврђену 

дужност (члан 126. став 2);  

10) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе 

документацију, или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве које су од 

утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање (члан 25. тачка 3), 

члан 121. став 1. и члан 127. став 1);  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0027
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0028
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0037
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0037-01
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0044
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0049
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0089
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0090
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0103
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0125
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0126
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0121
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0127
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11) пореском инспектору у поступку теренске контроле не омогући увид у 

стање робе, односно у пословне књиге, евиденције и другу документацију или исправе, 

или ако то у његово име не учини од њега одређено или код њега запослено лице или 

друго лице (члан 127. ст. 2, 3. и 7);  

12) код њега запослено лице онемогућава пореског инспектора у спровођењу 

мере одузимања робе или одузимања документације у току пореске контроле (члан 

130);  

13) отуђи ствари за које је порески инспектор изрекао меру привремене забране 

отуђења (члан 132. став 3. тачка 5);  

14) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске 

полиције (члан 135. став 3).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

50.000 до 400.000 динара. 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако:  

1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о лицу које 

је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са пореским обавезама 

(члан 14. став 2);  

2) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о отварању 

или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у 

иностранству (члан 25. тачка 8);  

3) за податке које обрађује средствима за аутоматску обраду података не 

обезбеди, на захтев Пореске управе, извод података на медију који Пореска управа 

назначи, или ако Пореској управи не омогући потпуни увид у рачуноводствени систем 

кроз документацију, а када је неопходно и кроз приступ хардверу и софтверу (члан 37. 

став 6);  

4) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, или не 

пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја 

за опорезивање (члан 45. и члан 47. став 2);  

5) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног потраживања 

пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује пореском обвезнику 

(члан 97. став 2);  

6) Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке о 

хартијама од вредности пореског обвезника које код себе чува, са проценом њихове 

вредности, или ако у прописаном року не прода те хартије од вредности или их не 

прода под најбољим условима на тржишту, или ако остварена средства по одбитку 

прописане провизије и трошкова не уплати на рачун Пореске управе (члан 98. ст. 3-5);  

7) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не сачува 

у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби (члан 102. став 4);  

8) не изврши или не изврши у прописаном року решење о принудној наплати на 

заради и другим сталним новчаним примањима пореског обвезника, односно ако не 

изврши решење о наплати пореског дуга обвезника из сопствених средстава у складу 

са законом (члан 189. ст. 8. и 9).  

За прекршај из става 4. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000 до  30.000 динара.  

За прекршај из става 4. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

25.000 до  200.000 динара. 

Новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако:  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0127
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0130
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0130
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0132
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0135
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0014
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0037
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0045
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0047
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0097
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0102
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0189
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1) Пореској управи не пријави све касније измене података у пријави за 

регистрацију, односно упис у регистар или ако пријави нетачне измене података (члан 

25. тачка 1);  

2) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на 

прописаном месту не унесе свој ПИБ (члан 26. став 12.);  

3) у пореску пријаву не унесе ПИБ пореског саветника, или је поднесе 

непотписану од тог лица, ако је то лице припремило пријаву или њен део (члан 38.  

став 4);  

4) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку канцеларијске 

контроле или да пружи тражена објашњења (члан 25. тачка 9) и члан 121. став 1);  

5) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских инспектора у 

поступку теренске контроле (члан 125. ст. 2. и 3);  

6) не буде присутан током теренске контроле, или одбије да учествује у 

поступку теренске контроле, у складу са овим законом (члан 25. тачка 9) и члан 127).  

За прекршај из става 7. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000 до 10.000 динара.  

За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

12.500 до  100.000 динара. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај орган, 

организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која 

обављају одређену делатност ако изврши брисање лица без доказа о престанку 

пореских обавеза који издаје надлежни порески орган (члан 29. став 6).  

Новчаном казном oд 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај банка 

која дозволи исплату зарада, односно накнада зарада ако налог којим се банци налаже 

исплата зараде, накнада зарада, као и плаћање пореза по одбитку не садржи позив на 

број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који је доделила пореска 

управа на начин из члана 41. овог закона (члан 30а). 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ OД 100.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ БАНКА КОЈА ДОЗВОЛИ ИСПЛАТУ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА 

КАО И ДРУГИХ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПО ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ПЛАЋА 

ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ, АКО НАЛОГ КОЈИМ СЕ БАНЦИ НАЛАЖЕ ИСПЛАТА ТИХ 

ПРИХОДА, КАО И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ НЕ САДРЖИ ПОЗИВ НА 

БРОЈ ОДОБРЕЊА ЗА ПЛАЋАЊЕ УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ТОМ ОСНОВУ КОЈИ ЈЕ 

ДОДЕЛИЛА ПОРЕСКА УПРАВА НА НАЧИН ИЗ ЧЛАНА 41. ОВОГ ЗАКОНА, 

ОСИМ ИСПЛАТЕ КАМАТЕ НА ШТЕДНЕ УЛОГЕ СВОЈИМ ДЕПОНЕНТИМА 

(ЧЛАН 30А). 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај банка, 

која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење  наплате је установљена 

привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна пореског 

обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна организација, 

на основу пореског решења не пренесе са рачуна пореског обвезника, до висине 

расположивих средстава на том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних прихода 

(члан 66. став 6.).  

 

Члан 181. 

Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај одговорно 

лице у: 

1) суду, органу локалне самоуправе, адвокатској комори, професионалном 

удружењу, као и у другом органу или организацији надлежним за упис у одговарајући 

регистар, ако Пореској управи не достави, или не достави у предвиђеном року 

прописано обавештење, односно податке (члан 29. став 2. и члан 184.);  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0038
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0121
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0125
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0025
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+o+poreskom+postupku+i+%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#c0127
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0029
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0184
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2) управном, односно судском органу који води евиденције или доноси одлуке о 

месту пребивалишта, рођењу или смрти физичког лица, односно проглашењу несталог 

лица за умрло, ако Пореску управу не обавести, или не обавести у прописаном року о 

подацима од значаја за утврђивање пореза (члан 29. став 3);  

2а) банци, ако не обустави извршење налога пореског обвезника за пренос 

средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења о одузимању ПИБ-а (члан 

26. став 14);  

2б) банци, ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески обвезник 

има према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника 

у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу пребијања 

(компензација) и по другом основу у складу са законом (члан 87а);  

2в) организацији за принудну наплату, ако не обрачуна камату на начин 

прописан овим законом, од дана доношења решења до дана преноса целокупног износа 

пореза и споредних пореских давања и ако износ обрачунате камате не пренесе на 

одговарајуће рачуне јавних прихода (члан 95. став 2);  

2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у прописани 

регистар лица која обављају одређену делатност, ако изврши брисање лица без доказа о 

престанку пореских обавеза који издаје надлежни порески орган (члан 29. став 6);  

3) банци, ако правном лицу, предузетнику или физичком лицу отвори рачун без 

поднетог доказа о извршеној регистрацији (члан 30. став 1);  

3а) банци која дозволи исплату зарада, односно накнада зарада, а налог којим се 

банци налаже исплата зараде, накнада зарада, као и плаћање пореза по одбитку не 

садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који је 

доделила пореска управа на начин из члана 41. овог закона (члан 30а); 

3А) БАНЦИ КОЈА ДОЗВОЛИ ИСПЛАТУ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА КАО 

И ДРУГИХ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПО ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ 

ПО ОДБИТКУ, АКО НАЛОГ КОЈИМ СЕ БАНЦИ НАЛАЖЕ ИСПЛАТА ТИХ 

ПРИХОДА, КАО И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ НЕ САДРЖИ ПОЗИВ НА 

БРОЈ ОДОБРЕЊА ЗА ПЛАЋАЊЕ УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ТОМ ОСНОВУ КОЈИ ЈЕ 

ДОДЕЛИЛА ПОРЕСКА УПРАВА НА НАЧИН ИЗ ЧЛАНА 41. ОВОГ ЗАКОНА, 

ОСИМ ИСПЛАТЕ КАМАТЕ НА ШТЕДНЕ УЛОГЕ СВОЈИМ ДЕПОНЕНТИМА 

(ЧЛАН 30А);  

4) Пореској управи, односно код банке, ако не изврши, односно не изврши у 

прописаном року, или уз припадајућу камату повраћај више или погрешно плаћеног 

пореза и споредних пореских давања, односно пореску рефакцију, односно 

рефундацију пореза, односно прекњижавање (члан 65. став 4.);  

4а) банци која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење  наплате је 

установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна 

пореског обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна 

организација, на основу пореског решења, не пренесе са рачуна пореског обвезника, до 

висине расположивих средстава на том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних 

прихода (члан 66. став 6.); 

5) брисана;  

6) органу надлежном за вођење заложног регистра покретних ствари, регистра 

непокретности, односно регистра блокираних рачуна, ако не упише заложно право 

пореског повериоца у прописаном року (члан 87. став 5. и члан 188. ст. 1. и 4);  

7) органу надлежном за вођење регистра непокретности, ако не достави, или не 

достави у прописаном року, Пореској управи тражени извод из јавних књига о 

непокретностима које су својина пореског обвезника и извештај да ли је уписана 

хипотека другог повериоца (члан 90. став 2);  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0029
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0026
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0087-01
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0030
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0065
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0087
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0188
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0090


8 

 

8) банци, ако принудну наплату из новчаних средстава пореског обвезника не 

врши у складу са законом, или ако не изврши решење о наплати пореског дуга 

обвезника наплатом из средстава те банке у складу са законом (члан 95. ст. 2. и 3);  

9) банци или другом правном лицу, код којег се чувају хартије од вредности 

пореског обвезника, ако Пореској управи не достави или не достави у прописаном року 

податке о тим хартијама од вредности са проценом њихове вредности, односно ако у 

прописаном року не прода те хартије од вредности или их не прода под најбољим 

условима на тржишту, или ако остварена средства по одбитку прописане провизије и 

трошкова не уплати на рачун Пореске управе (члан 98. ст. 3-5);  

10) банци, ако не поступи по решењу Пореске управе о забрани располагања 

средствима на рачуну пореског обвезника (члан 132. став 3. тачка 1);  

11) државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и 

локалне самоуправе, ако Пореској управи не достави чињенице које је дознало 

обављајући послове из свог делокруга, а које указују на могућност да пореска обавеза 

није испуњена (члан 158);  

             11а) јединици локалне самоуправе, ако у року од пет дана по истеку 

календарског месеца, не достави пореској управи у електронском облику базе података 

о обвезницима пореза на имовину, као и податке из пореских пријава које су од значаја 

за утврђивање пореза на имовину (члан 159); 

 12) банци, ако не обустави, или не обустави у прописаном року све трансакције 

преко рачуна правног лица, предузетника или физичког лица који нису доставили 

доказ о извршеној регистрацији (члан 185. став 2);  

13) банци, ако не поступи по решењу о принудној наплати из новчаних 

потраживања пореског обвезника и не изврши пренос средстава са рачуна његовог 

дужника на прописани уплатни рачун јавних прихода, односно ако не изврши решење 

о принудној наплати дугованог износа непосредно из средстава те банке у складу са 

законом (члан 189);  

14) органу надлежном за евиденцију непокретности и покретних ствари у 

државној својини ако у прописаном року не преузме у државину непокретности и 

покретне ствари пренете у својину Републике (члан 104. став 19. и члан 110. став 11); 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ЧЛАН 10. 

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 41. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И 

ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02-

ИСПРАВКА, 23/03-ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-ДР. ЗАКОН, 62/06-ДР. 

ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09-ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12-ИСПРАВКА И 93/12) 

ПОДНОСИ СЕ: 

1) ЗБИРНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗЕ ПО ОДБИТКУ ПЛАЋЕНЕ 

ЗАКЉУЧНО СА 31. ДЕЦЕМБРОМ 2013. ГОДИНЕ, ЗА КОЈЕ НИСУ ПОДНЕТЕ 

ПРОПИСАНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ И  

2) ПОЈЕДИНАЧНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ПРИХОДЕ ИСПЛАЋЕНЕ У 2013. 

ГОДИНИ. 

 

ЧЛАН 11. 

 ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ 

ОДРЕДБА ЧЛАНА 47. ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ 

ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 47/13). 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0132
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0158
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0159
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0185
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0189
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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%3D02052512.html%26path%3D02052512.html%26query%3Dzakon+O+PORESKOM+POSTUPKU+I+PORESKOJ+ADMINISTRACIJI+%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#c0110
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ЧЛАН 12. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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