
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

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, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. 
закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21), у члану 5. речи: „по 
решењу надлежног пореског органа” замењују се речју: „самоопорезивањем”. 

Члан 2. 

У члану 12а став 1. после речи: „30) и 31),” додају се речи: „члана 12б ст. 
1. и 2,”. 

Члан 3. 

У члану 12б став 1. мења се и гласи: 

„Нормирани трошкови у динарском износу из члана 56. став 2. тачка 1) и 
члана 85. став 5. тачка 2) подтачка (1) овог закона по основу прихода који 
физичко лице оствари у кварталу, признају се у висини од 96.000 динара.”.  

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

„Нормирани трошкови у динарском износу из члана 56. став 2. тачка 2) и 
члана 85. став 5. тачка 2) подтачка (2) овог закона по основу прихода који 
физичко лице оствари у кварталу, признају се у висини од 57.900 динара.”. 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „става 1.” замењују се 
речима: „ст. 1. и 2.”. 

Члан 4.  

У члану 13. став 3. после речи: „зарада предузетника” додају се речи: „и 
предузетника пољопривредника”. 

Члан 5. 

У члану 15а ст. 2, 4. и 5. речи: „19.300 динара” замењују се речима: 
„21.712 динара”.  

Члан 6. 

У члану 15в став 4. тачка 1) тачка и запета на крају замењују се запетом 
и додаје се реч: „или”. 

Члан 7.  

У члану 21в став 1. речи: „2022. године” замењују се речима: „2023. 
године”. 

Члан 8.  

У члану 21д став 1. речи: „2022. године” замењују се речима: „2023. 
године”. 

Члан 9. 

У члану 33а став 5. мења се и гласи: 
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„Изузетно од става 4. овог члана, лица која се не региструју код 
организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о 
опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику 
преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у 
Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (у 
даљем тексту: ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године.”. 

Члан 10. 

У члану 42. став 1. после речи: „законом којим се уређује порез на 
додату вредност” додају се речи: „а најкасније до 31. децембра текуће године за 
наредну годину”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, лица која се не региструју код 
организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално 
опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у 
року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе 
ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године.”. 

Члан 11. 

У члану 55. додаје се став 2, који гласи:  

„Изузетно од става 1. овог члана, опорезиви приход од ауторских и 
сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем, изузев тих прихода 
које остварује обвезник који има статус самосталног уметника у складу са 
законом којим се уређује област културе, чини бруто приход остварен у 
кварталу умањен за нормиране трошкове у динарском износу: 

1) у висини из члана 12б став 1. овог закона, или 

2) у висини из члана 12б став 2. овог закона увећане за 34% бруто 
прихода оствареног у кварталу.”. 

Члан 12. 

У члану 56. став 2. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, за приходе од ауторских и сродних 
права на које се порез плаћа самоопорезивањем, изузев тих прихода које 
остварује обвезник који има статус самосталног уметника у складу са законом 
којим се уређује област културе, признају се нормирани трошкови у динарском 
износу: 

1) из члана 12б став 1. овог закона, или 

2) из члана 12б став 2. овог закона увећани за 34% бруто прихода 
оствареног у кварталу.”. 

Члан 13. 

У члану 58. додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, стопа пореза на приходе од уговорене 
накнаде од ауторских и сродних права на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, за које се нормирани трошкови признају у складу са 
чланом 56. став 2. тачка 2) овог закона, износи 10%.”. 

Члан 14. 

У члану 85. став 5. тачка 2) мења се и гласи: 
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„2) става 1. тачка 18) овог члана, који физичко лице оствари по основу 
уговорене накнаде за извршени рад, на који се порез плаћа 
самоопорезивањем, чини бруто приход остварен у кварталу умањен за 
нормиране трошкове у динарском износу: 

(1) из члана 12б став 1. овог закона, или 

(2) из члана 12б став 2. овог закона увећане за 34% бруто прихода 
оствареног у кварталу.”. 

Члан 15. 

У члану 86. став 2. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, стопа пореза на приходе од: 

1) осигурања лица из члана 84. овог закона износи 15%; 

2) уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, за које се нормирани трошкови признају у складу са 
чланом 85. став 5. тачка 2) подтачка (2) овог закона износи 10%.”. 

Члан 16. 

У члану 87. став 1. речи: „Годишњи порез на доходак грађана плаћају 
физичка лица” замењују се речима: „Годишњим порезом на доходак грађана 
опорезује се доходак физичких лица”. 

У тачки 1) речи: „резиденти за” замењују се речју: „резидената -”. 

У тачки 2) речи: „нерезиденти за” замењују се речју: „нерезидената -”. 

У ставу 2. тачка 1) речи: „чл. 13. до 15в” замењују се речима: „чл. 15а до 
15в”. 

У тачки 2) речи: „члана 40.” замењују се речима: „члана 41.”. 

У ставу 3. речи: „чланом 40.” замењују се речима: „чланом 41.”. 

Члан 17. 

У члану 92. додају се ст. 2, 3. и 4, који гласе: 

„На основу података из службених евиденција порески орган уноси 
податке у пореску пријаву из става 1. овог члана и поставља је на портал 
Пореске управе најкасније до 1. априла године која следи години за коју се 
утврђује годишњи порез на доходак грађана. 

Порески обвезник је у обавези да изврши измену, односно допуну 
пореске пријаве из става 2. овог члана, у делу у коме нису исказани тачни и 
одговарајући подаци и након тога поднесе пореску пријаву у електронском 
облику преко портала Пореске управе.  

Уколико порески обвезник у року из става 1. овог члана не поднесе 
пореску пријаву, Пореска управа подноси пореску пријаву за то лице.”. 

Члан 18. 

У члану 94. став 3. брише се. 

Досадашњи став 4. постаје став 3. 

Досадашњи став 5. брише се. 

У досадашњем ставу 6, који је постао став 4, речи: „става 4.” замењују се 
речима: „става 3.”. 

Досадашњи став 7. постаје став 5. 
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Досадашњи став 8. брише се. 

Члан 19. 

У члану 95. ст. 6. и 7. мењају се и гласе: 

„Пореска пријава са обрачунатим порезом за који је чланом 100а став 1. 
тачка 2) подтач. (2) и (3) и тачка 3) и став 2. овог закона утврђена обавеза 
самоопорезивања, подноси се у року од 30 дана од дана остваривања прихода.  

Изузетно од става 6. овог члана, пореска пријава за приходе од 
уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за 
извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, у којој се исказују 
опредељени нормирани трошкови сагласно члану 56. став 2. и члану 85. став 5. 
тачка 2) овог закона, подноси се у року од 30 дана од истека квартала у коме су 
ти приходи остварени.”. 

Члан 20. 

У члану 98. тачка 3) речи: „за годишњи порез на доходак грађана,” бришу 
се. 

Члан 21. 

У члану 100. тачка 2а) тачка и запета на крају замењују се тачком. 

Тачка 3) брише се. 

Члан 22. 

У члану 100а став 1. мења се и гласи: 

„Самоопорезивањем утврђују се и плаћају порези на: 

1) приходе од самосталне делатности предузетника, предузетника 
пољопривредника и предузетника другог лица који води пословне књиге у 
складу са чланом 43. ст. 2. и 3. овог закона;  

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

(1) приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и 
уговорене накнаде за извршени рад за које се опорезиви приход 
утврђује сагласно члану 55. став 2. и члану 85. став 5. тачка 2) 
овог закона; 

(2) камате; 

(3) друге приходе из члана 85. овог закона, изузев прихода из 
подтачке (1) ове тачке; 

3) приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице, 
предузетник, предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, по 
основу прихода од издавања непокретности и давања у закуп покретних ствари; 

4) доходак који се опорезује годишњим порезом на доходак грађана у 
складу са чланом 87. овог закона.”. 

Додају се ст. 7. и 8, који гласе: 

„Порез на приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и 
уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, 
за које је опорезиви приход утврђен сагласно члану 55. став 2. и члану 85. став 
5. тачка 2) овог закона, плаћа се на приход који је обвезник остварио у 
кварталу. 
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По основу прихода из става 1. тачка 2) подтачка (1) овог члана 
остварених у сваком посебном кварталу подноси се пореска пријава у којој се 
обвезник опредељује за једну пореску основицу, и то утврђену сагласно члану 
55. став 2. тачка 1) и члану 85. став 5. тачка 2) подтачка (1) или сагласно члану 
55. став 2. тачка 2) и члану 85. став 5. тачка 2) подтачка (2) овог закона.”. 

Члан 23. 

У члану 109. став 13. брише се. 

Члан 24. 

У члану 110. тачка 2) речи: „на годишњи порез на доходак грађана и” 
бришу се. 

Члан 25.  

Прво усклађивање нормираних трошкова у динарском износу од 57.900 
динара и 96.000 динара из члана 3. овог закона, годишњим индексом 
потрошачких цена врши се почев у 2024. години. 

Члан 26.  

Прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 21.712 динара из 
члана 5. овог закона, годишњим индексом потрошачких цена врши се почев у 
2024. години. 

Члан 27. 

Одредбе овог закона примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 

Члан 28. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тач. 6. и 
15. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и 
обезбеђује, поред осталог, порески систем и финансирање остваривања права 
и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

• Проблеми које овај закон треба да реши, односно циљеви који се овим 
законом постижу  
 
 Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се, у циљу 
обезбеђивања услова за даље спровођење свеобухватне реформе пословног 
окружења и борбе против „сиве економије” створе услови за ефикасније 
сузбијање нелегалног рада физичких лица,  запошљавање, прилив инвестиција 
и привредни раст и свеукупно омогућавање повољнијих услова привређивања 
растерећењем привредних субјеката. С тим у вези, предложена су решења која 
се односе на даље фискално растерећење прихода по основу рада повећањем 
неопорезивог износа зараде, продужење периода примене постојећих пореских 
олакшица за запошљавање нових лица, начин утврђивања пореске обавезе за 
обвезнике који остварују приходе по основу рада на које се порез плаћа 
самоопорезивањем и с тим у вези смањењe трошкова администрирања 
пореске обавезе, као и на аутоматизацију и смањење трошкова код утврђивања 
годишњег пореза на доходак грађана и укидање обавезе подношења пореске 
пријаве за предузетнике услед процеса аутоматизације размене податка 
између Пореске управе и агенције надлежне за привредне регистре.  
 

 Предложено је повећање неопорезивог износа зараде са 19.300 динара 
на 21.712 динара месечно, што практично значи да се смањује основица пореза 
на зараду па самим тим и износ пореза који се плаћа по том основу. На овај 
начин обезбеђује се мање фискално оптерећење прихода које физичка лица 
остваре по основу рада, било по основу зараде запослених или личне зараде 
предузетника. Овим законским решењем наставља се и у наредном периоду, у 
складу са опредељеним циљевима из стратешких докумената фискалне 
политике, са имплементирањем мера којима се, у зависности од створеног 
фискалног простора, додатно растерећује привреда, односно повећава 
конкурентност приватног сектора и подстиче запошљавање.  

 
У вези са мерама подстицања запошљавања, предложено је и 

продужење периода примене постојећих пореских олакшица за запошљавање 
нових лица у виду права на повраћај дела плаћеног пореза по основу зараде 
новозапосленог лица, у проценту од 65% до 75%, са 31. децембра 2022. године 
на 31. децембар 2023. године. Овe мерe подстицаја за запошљавање 
незапослених лица односе се на лица који су на евиденцији код Националне 
службе за запошљавање, и за велики број послодаваца који су их користили у 
претходном периоду представљају значајну финансијску олакшицу у 
пословању. Имајући у виду да су мере у примени од 1. јула 2014. године, 
односно од 1. јануара 2016. године, сходно иницијативи представника 
послодаваца предлаже се продужење периода примене пореских олакшица и 
за период 2023. године. Предложеним решењем постиже се континуитет у 
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коришћењу олакшица и омогућава наставак њиховог коришћења и у наредном 
периоду, што је важно за послодавце у вези са планирањем трошкова 
пословања. 

 
Опорезивање прихода физичких лица која остварују приходе од 

ауторских и сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и по 
основу уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, сагласно споразуму који је кроз активности Радне групе 
постигнут са представницима удружења радника на интернету, уређује се на 
начин којим се омогућава да лица која остварују предметне приходе могу да се 
определе за један од два алтернативна начин признавања нормираних 
трошкова у динарском износу и сходно томе утврђивања пореске основице по 
основу пореза на доходак грађана. Физичка лица под једнаким условима могу 
да се определе за начин утврђивања пореске основице и с тим висину пореске 
обавезе, било да се определе за признавање нормираних трошкова у 
динарском износу 96.000 динара квартално и плаћање пореза по стопи од 20% 
или да се определе за признавање нормираних трошкова у динарском износу 
57.900 динара квартално увећаних за 34% бруто прихода оствареног у кварталу 
и плаћање пореза по стопи од 10%. Указујемо да овакав начин опредељења 
утврђивања пореске основице и висине пореске обавезе је од значаја и за 
опредељење у погледу обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално 
осигурање, што је предмет уређења кроз истовремене измене закона којим се 
уређује та област. У вези са плаћањем пореза на доходак грађана, 
предложеним законским решењем даје се могућност да обвезници посебно за 
сваки квартал утврђују и плаћају порез на једну од две пореске основице за коју 
се определе, при чему за сваки квартал могу да се определе за другу пореску 
основицу независно од основице коју су изабрали за претходни квартал. 
Предложеним законским решењем у погледу опредељења за нормиране 
трошкове у динарском износу и с тим у вези висином пореске обавезе и 
плаћањем пореза по основу прихода на кварталном нивоу, обезбеђује се да 
обвезници могу порески да планирају и оптимизују своје пореске обавезе, 
поједностављује се поступак измиривања пореске обавезе и смањују се 
трошкови обвезника. 

 
Основна сврха увођења самоопорезивања по основу годишњег пореза 

на доходак грађана је да се у оквиру оптимизације пословних процеса, 
одређене активности Пореске управе аутоматизују чиме би престала потреба 
да порески инспектори доносе решења по поднетим пореским пријавама, а 
самим тим би и престала потреба за сувишним администрирањем пореског 
органа у смислу уноса и обраде пореских пријава, доношења решења и др. 
Циљ је да се пореским обвезницима значајно олакша попуњавање и 
подношење пријаве, смање трошкови обвезницима и пореској администрацији, 
изврши наплата у краћем року, односно целокупни пословни процес подигне на 
значајно виши ниво ефикасности. Наиме, увођење годишњег пореза на доходак 
грађана у режим самоопорезивања подразумева да физичко лице уместо 
досадашње пореске пријаве на основу које је порески орган доносио решење и 
утврђивао пореску обавезу, подноси пријаву у којој ће исказати исте податке 
као према тренутном решењу, али ће на основу њих, а према прописаним 
правилима сам да обрачуна и плати пореску обавезу. У циљу олакшавања 
уноса података у пореску пријаву и израчунавање пореске обавезе, Пореска 
управа ће унапред попунити пореску пријаву и исту доставити пореском 
обвезнику у електронском облику преко портала Пореске управе, са исказаним 
подацима, а физичко лице би имало обавезу да измени и/или допуни пореску 
пријаву у вези са подацима којима порески орган не располаже (нпр. број 
издржаваних чланова домаћинства и др.). 
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У делу који се односи на подношење пореске пријаве за предузетнике 

који испуњавају услов за паушално опорезивање, предлаже се брисање рока за 
подношење пореске пријаве за лице које у току године започне обављање 
делатности а које се не региструје код организације која води регистар 
привредних субјеката, као и за предузетника који је порез плаћао на стварни 
приход у години која претходи години за коју се врши утврђивање пореза, а 
испуњава услове да буде паушално опорезован у текућој години. Ово из 
разлога јер се решења о утврђивању пореске обавезе доносе аутоматским 
путем, а након доношења решења о признавању права на паушално 
опорезивање није сврсисходно да се подноси пореска пријава. На овај начин ће 
се значајно смањити администрирање  обвезника и пореског органа и смањити 
трошкови и убрзати поступак утврђивања пореских обавеза. 
 
 Основна садржина предложених измена и допуна Закона 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, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 
86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 - у даљем тексту: Закон) односи се на: 
 - повећање неопорезивог износа зараде са 19.300 динара на 21.712 
динара месечно; 

  - продужење периода примене постојећих олакшица за запошљавање 
нових лица; 
 - утврђивање пореске основице и начин опорезивања прихода физичких 
лица која остварују приходе од ауторских и сродних права на које се порез 
плаћа самоопорезивањем, као и по основу уговорене накнаде за извршени рад 
на које се порез плаћа самоопорезивањем; 
 - увођење самоопорезивања по основу годишњег пореза на доходак 
грађана; 
 - смањење сувишног администрирања и трошкова за обвезника и 
порески орган у вези са подношењем пореске пријаве, услед аутоматизације 
одређених активности и пословних процеса Пореске управе; 
 - прецизирање одређених одредаба у смислу стварања услова за 
адекватну примену Закона. 
 

• Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона  
 

Имајући у виду да је реч о елементима система и политике јавних 
прихода који се, сагласно одредбама Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 118/21-др. закон) уводе законом, то значи да се измене и допуне тих 
елемената могу вршити само законом. Према томе, како се материја која се 
уређује овим законом односи на опорезивање прихода грађана и спада у 
законодавну регулативу, није разматрано, нити је било основа за разматрање 
њеног уређења другим законом или подзаконским актом. 
 

• Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема  
 

С обзиром да се ради о законској материји, одређена постојећа законска 
решења једино је и могуће мењати и допуњавати доношењем закона, тј. 
изменама и допунама Закона.  

Уређивањем порескоправне материје, овим законом даје се допринос 
правној сигурности и обезбеђује јавности доступност у погледу вођења пореске 
политике, с обзиром да се овај закон као општи правни акт објављује и ствара 
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једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој порескоправној 
ситуацији. 

 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
 

Уз члан 1. 
 У члану 5. Закона, који се односи на годишњи порез на доходак грађана, 
предложеном изменом утврђује се да се годишњи порез на доходак грађана 
плаћа самоопорезивањем на доходак остварен у календарској години.  
 

Уз члан 2. 
У члану 12а Закона врши се допуна одредбе става 1. тог члана, тако што 

се наводи да се, између осталих, и динарски износи из члана 12б ст. 1. и 2. овог 
закона, који се односе на  нормиране трошкове у динарском износу за приходе 
од ауторских и сродних права и приходе по основу уговорене накнаде за 
извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, усклађују годишњим 
индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој 
се усклађивање врши а према подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике. 

 
Уз члан 3. 
Измене у члану 12б Закона односе се на утврђивање висине нормираних 

трошкова у динарском износу по основу прихода од ауторских и сродних права 
на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и прихода по основу уговорене 
накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем. Одређује 
се висина нормираних трошкова у динарском износу на начин да су наведена 
два динарска износа различите висине. Порески обвезник који остварује 
поменуте приходе, може да се определи за један од наведених нормираних 
трошкова у динарском износу. По основу прихода који физичко лице оствари у 
кварталу нормирани трошкови у динарском износу признају се у висини од 
96.000 динара, односно у висини од 57.900 динара. 

 
Уз члан 4. 
Предложеном допуном у члану 13. Закона врши се прецизирање у ставу 

3. тог члана, имајући у виду да се зарадом, у смислу Закона, сматра и 
исплаћена лична зарада предузетника пољопривредника, исто као и исплаћена 
лична зарада предузетника. 

 
Уз члан 5.   
Изменама члана 15а Закона врши се повећање неопорезивог износа 

зараде са 19.300 на 21.712 динара месечно. 
 
Уз члан 6.   
Врши се прецизирање одредби члана 15в став 4. Закона. 

 
Уз чл. 7. и 8.    
У вези са чл. 21в став 1. и 21д став 1. Закона, којима се уређује право 

послодавца на повраћај дела плаћеног пореза на зараду, у проценту од 65% до 
75% по основу зараде новозапослених лица, врши се продужење важења 
постојећих пореских олакшица. Како олакшице истичу закључно са 31. 
децембром 2022. године, предлаже се продужење периода њихове примене на 
31. децембар 2023. године. 
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Уз члан 9.   
У члану 33а Закона врши се прецизирање одредбе у вези са роком за 

подношење обавештења Пореској управи о опредељењу да лица, која се не 
региструју код Агенције за привредне регистре, врше исплату личне зараде. 
Прецизира се да лица која се не региструју код организације која води регистар 
привредних субјеката (нпр. уписују се код Адвокатске коморе у именик 
адвоката), обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе 
у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од 
дана регистрације у Пореској управи, тј. од дана доделе ПИБ а најкасније до 31. 
децембра текуће године. Изменом одредбе на овај начин, омогућава се 
подношење обавештења у року који се рачуна од дана доделе ПИБ  имајући у 
виду да је претходни рок био кратак и да се рачунао од регистрације, односно 
дана уписа у именик адвоката код Адвокатске коморе, те су у дане рока били 
урачунати и дани када адвокату није био додељен ПИБ, и исти није био у 
могућности да поднесе захтев за опредељење за личну зараду. 

 
Уз члан 10.  
У члану 42. Закона врши се прецизирање у вези са роком за подношење 

захтева за паушално опорезивање на начин да, поред прописаног рока  до 31. 
октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана 
пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из 
евиденције за порез на додату вредност, може да се поднесе најкасније до 31. 
децембра текуће године за наредну годину. У том смислу, прецизиран је и рок 
за лица која се бришу из евиденције обвезника ПДВ, тако да је крајњи рок 
најкасније до 31. децембра текуће године. 

 
Уз члан 11. 
У члану 55. Закона, који се односи на опорезив приход од ауторских и 

сродних права и права индустријске својине, новододатим ставом 2. утврђује се 
да опорезиви приход од ауторских и сродних права на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, изузев тих прихода које остварује обвезник који има статус 
самосталног уметника у складу са законом којим се уређује област културе, 
чини бруто приход остварен у кварталу умањен за нормиране трошкове у 
динарском износу из члана 12б став 1. Закона, или из члана 12б став 2. Закона 
увећане за 34% бруто прихода оствареног у кварталу. 

 
Уз члан 12. 
У члану 56. Закона, који се односи на нормиране трошкове који се 

признају обвезнику - аутору, односно носиоцу сродног права, врши се измена 
става 2. на начин да за приходе од ауторских и сродних права на које се порез 
плаћа самоопорезивањем, изузев тих прихода које остварује обвезник који има 
статус самосталног уметника у складу са законом којим се уређује област 
културе, признају се нормирани трошкови у динарском износу из члана 12б став 
1. Закона, или из члана 12б став 2. Закона увећани за 34% бруто прихода 
оствареног у кварталу. 

 
Уз члан 13. 
У члану 58. Закона, који се односи на пореску стопу којом се опорезују 

приходи од ауторских и сродних права и права индустријске својине, додаје се 
став 2. којим се  одређује да стопа пореза на приходе од уговорене накнаде од 
ауторских и сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем а за које 
се нормирани трошкови признају у складу са чланом 56. став 2. тачка 2) Закона, 
износи 10%. 
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Уз члан 14. 
У члану 85. став 5. Закона мења се тачка 2) тако што се одређује да 

опорезиви приход који физичко лице оствари по основу уговорене накнаде за 
извршени рад, на који се порез плаћа самоопорезивањем, чини бруто приход 
остварен у кварталу умањен за нормиране трошкове у динарском износу из 
члана 12б став 1. Закона, или из члана 12б став 2. Закона увећане за 34% 
бруто прихода оствареног у кварталу. 

 
Уз члан 15. 
У члану 86. Закона, који се односи на пореску стопу којом се опорезују 

остали приходи, мења се став 2. тако да сагласно тачки 2) стопа пореза на 
приходе од уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, за које се нормирани трошкови признају у складу са 
чланом 85. став 5. тачка 2) подтачка (2), износи 10%. 

 
Уз члан 16. 
У члану 87. Закона врши се правнотехничко прецизирање одредаба у 

смислу позивања на одговарајуће одредбе Закона које се односе на пореске 
основице које се као опорезиви приходи урачунавају у доходак који се опорезује 
годишњим порезом. 

 
Уз члан 17. 
У члану 92. Закона, који се односи на рок за подношење пореске пријаве 

за годишњи порез на доходак грађана, додају се нови ст. 2, 3. и 4. Сагласно 
предложеном решењу, у циљу олакшавања уноса података у пореску пријаву и 
израчунавање пореске обавезе, Пореска управа ће унапред попунити пореску 
пријаву и исту доставити пореском обвезнику у електронском облику преко 
портала Пореске управе, са исказаним подацима о приходима које је физичко 
лице остварило од исплатилаца прихода за које су пореском органу поднете 
одговарајуће пореске пријаве. Имајући у виду да Пореска управа не располаже 
одређеним подацима који су потребни за обрачун годишњег пореза на доходак 
грађана (нпр. број издржаваних чланова домаћинства и др.), ова пореска 
пријава је делимично унапред попуњена. Физичко лице би имало обавезу да 
измени и/или допуни пореску пријаву и исту поднесе у електронском облику 
преко портала Пореске управе, а уколико порески обвезник у законском року не 
поднесе пореску пријаву, Пореска управа подноси пореску пријаву за то лице. 

 
Уз члан 18. 
Врши се правнотехничко прецизирање у члану 94. Закона, у смислу да 

се бришу рокови за подношење пореске пријаве за лице које у току године 
започне обављање делатности а које се не региструје код организације која 
води регистар привредних субјеката, као и за предузетника који је порез плаћао 
на стварни приход у години која претходи години за коју се врши утврђивање 
пореза, а испуњава услове да буде паушално опорезован у текућој години. Ово 
из разлога јер се решења о утврђивању пореске обавезе доносе аутоматским 
путем, а након доношења решења о признавању права на паушално 
опорезивање није сврсисходно да се подноси пореска пријава. Предузетнику 
паушалцу решење о признавању права на паушално опорезивање и висини 
пореске обавезе се доноси у току јануара (до 25. јануара), а предузетник 
подноси захтев за паушално опорезивање у претходној години (до 31. октобра) 
тако да је пореско решење за текућу годину већ донето пре 31. јануара (као 
рока за подношење пореске пријаве). 
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Уз члан 19. 
У члану 95. Закона који се односи на подношење пореске пријаве, врши 

се измена ст. 6. и 7. Наиме, прецизирају се приходи за које се пореска пријава 
са обрачунатим порезом који се плаћа самоопорезивања, подноси се у року од 
30 дана од дана остваривања прихода. Изузетно тога, пореска пријава за 
приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене 
накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, у којој се 
исказују опредељени нормирани трошкови сагласно члану 56. став 2. и члану 
85. став 5. тачка 2) овог закона, подноси се у року од 30 дана од истека 
квартала у коме су ти приходи остварени. 

 
Уз члан 20. 
У члану 98. Закона, који се односи на надлежност пореског органа, ради 

стварања услова за адекватну примену Закона врши се правнотехничка измена 
у делу подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана. 
Наиме, како се предлаже самоопорезивање код годишњег пореза на доходак 
грађана, то се брише део одредбе у тачки 3) с обзиром да се пореска пријава 
подноси преко портала Пореске управе. 

 
Уз члан 21. 
У члану 100. Закона, који се односи на приходе за које се решењем 

пореског органа утврђује и плаћа порез, ради стварања услова за адекватну 
примену Закона врши се правнотехничка измена тако што се брише годишњи 
порез на доходак грађана. 

 
Уз члан 22. 
У члану 100а Закона, који се односи на самоопорезивање, врши се 

измена става 1. на начин да се утврђује да се самоопорезивањем утврђују и 
плаћају порези на  приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице, 
предузетник или предузетник паушалац, и то, између осталог, на приходе од 
уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за 
извршени рад за које се опорезиви приход утврђује сагласно члану 55. став 2. и 
члану 85. став 5. тачка 2) Закона, друге приходе из члана 85. Закона изузев 
прихода из подтачке (1), као и на доходак који се опорезује годишњим порезом 
на доходак грађана у складу са чланом 87. Закона. 

Новододатим ст. 7. и 8. наводи се да се порез на приходе од уговорене 
накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на 
које се порез плаћа самоопорезивањем, за које је опорезиви приход утврђен 
сагласно члану 55. став 2. и члану 85. став 5. тачка 2) Закона, плаћа на приход 
који је обвезник остварио у кварталу, а да се по том основу подноси пореска 
пријава у којој се обвезник опредељује за једну од пореских основица 
утврђених према члану 55. став 2. и члану 85. став 5. тачка 2) Закона. 

 
Уз члан 23. 
У члану 109. Закона, који се односи на начин утврђивања пореза по 

решењу, ради стварања услова за адекватну примену Закона врши се 
правнотехничка измена тако што се брише став који се односи  годишњи порез 
на доходак грађана. 

 
Уз члан 24.  
У члану 110. Закона, који се односи на доспелост пореза по решењу, 

ради стварања услова за адекватну примену Закона врши се правнотехничка 
измена тако што се у тачки 2) бришу речи које се односе на годишњи порез на 
доходак грађана. 
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Уз члан 25.    
Прелазна одредба у вези са усклађивањем нормираних трошкова у 

динарском износу годишњим индексом потрошачких цена. 
 
Уз члан 26.    
Прелазна одредба у вези са усклађивањем неопорезивог износа зараде 

годишњим индексом потрошачких цена. 
  

Уз члан 27. 
Прецизира се почетак примене овог закона. 
 
Уз члан 28. 
Предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
 

IV.  ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 

буџету Републике Србије. 
 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
Очекује се да ће по основу повећања месечног неопорезивог износа 

зараде бити смањени приходи по основу пореза на зараде у износу од 10,6 
милијарди динара, што се сматра оправданим имајући у виду ефекте 
подстицања запошљавања и превођење  нелегалног рада физичких лица у 
легалне токове. 

 
Кључна питања за анализу постојећег стања и правилно 

дефинисање промене која се предлаже 
1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због 

којих се ови показатељи прате и које су њихове вредности? Да ли се 
у предметној области спроводи или се спроводио документ јавне 
политике или пропис? Представити резултате спровођења тог 
документа јавне политике или прописа и образложити због чега 
добијени резултати нису у складу са планираним вредностима. 

 
Основни документи јавних политика који се спроводе су Ревидирана 

фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину 
(„Службени гласник РС”, број 106/21 - у даљем тексту: Ревидирана фискална 
стратегија), Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 
2025. годину (у даљем тексту: Фискална стратегија) и Програм економских 
реформи за период од 2022. до 2024. године (у даљем тексту: Програм 
економских реформи). Поред њих спроводи се и Стратегија запошљавања у 
Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, 
бр. 18/21 и 36/21-исправка). 

У погледу фискалног оквира за период од 2022. до 2024. године 
предвиђен је наставак смањења укупног пореског оптерећења рада чиме се 
додатно растерећује привреда, односно повећава конкурентност приватног 
сектора.  

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана у претходном 
периоду биле су, између осталог, усмерене на смањење пореског оптерећења 
прихода које физичка лица остваре по основу рада. У том смислу, у последње 
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три године вршено је повећање неопорезивог износа зараде, и то 2019. године 
Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 
(„Службени гласник РС”, број 86/19) са 15.300 на 16.300 динара месечно, 2020. 
године Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 
(„Службени гласник РС”, број 153/20) са 16.300 на 18.300 динара месечно, а 
2021. године Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак 
грађана („Службени гласник РС”, број 118/21) са 18.300 динара на 19.300 
динара месечно. Предложеним изменама Закона о порезу на доходак грађана 
врши се даље фискално растерећење прихода од рада повећањем 
неопорезивог износа са 19.300 динара на 21.217 динара месечно, са применом 
почев од 1. јануара 2023. године. Повећањем неопорезивог износа зараде 
смањује се основица пореза на зараду па и износ пореза који се плаћа по том 
основу. На тај начин обезбеђује се мање фискално оптерећење прихода које 
физичка лица остваре по основу рада. 
 У наведеним Фискалним стратегијама наведено је да ће фискална 
политика у наредном периоду бити фокусирана на наставак смањења укупног 
пореског оптерећења рада чиме се додатно растерећује привредa, односно 
повећава конкурентност приватног сектора. 
 
 

Прoгрaм економских реформи сaдржи средњорочни оквир 
макроекономске и фискалне политике као и детаљан приказ структурних 
рeфoрми које треба да допринесу повећању конкурентности националне 
економије, стварању приврeдног рaста и рaзвojа, креирању нових радних места 
и услова за бољи живот грађана. 

Према Програму економских реформи, који се у великој мери ослања на 
наведене Фискалне стратегије, структурне реформе, у складу са смерницама 
Европске комисије, организованe су у 11 кључних области: управљање јавним 
финансијама; зелена транзиција; дигитална трансформација; истраживање, 
развој и иновације; реформе у области економских интеграција; реформе 
транспортног тржишта; пољопривреда, индустрија и услуге; образовање и 
вештине; социјална заштита и инклузија; системи здравствене заштите, а 
приказане су у 21 структурној реформи. 

У Стратегији запошљавања наведено је да је потребно остварити 
континуитет у спровођењу политике запошљавања, а као један од кључних 
проблема које је потребно решити спровођењем ове стратегије је и високо 
пореско оптерећење зарада. 

Предложеним изменама и допунама Закона стварају се услови за 
постизање циљева који су постављени у наведеним документима јавних 
политика. 

У циљу наставка смањења укупног фискалног оптерећења рада 
предложено је повећање неопорезивог износа зараде са 19.300 динара на 
21.712 динара месечно. На овај начин смањује се основица пореза на зараду па 
и износ пореза по том основу. Овим се обезбеђује мање фискално оптерећење 
прихода које физичка лица остварују по основу рада. 

Како би се постигао континуитет у спровођењу политике запошљавања, 
предложеним изменама и допунама закона продужен је период примене 
постојећих олакшица за запошљавање нових лица у виду права на повраћај 
дела плаћеног пореза по основу зараде новозапосленог лица у проценту од 
65% до 75%, са 31. децембра 2022. године на 31. децембар 2023. године.    

 
2) Који су важећи прописи и документи јавних политика од 

значаја за промену која се предлаже и у чему се тај значај огледа? 
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Основни документи јавних политика који су од значаја за предложене 
измене и допуне су наведена Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину, 
Фискална стратегија за 2023. годину и Програм економских реформи. 

Како је Ревидираном фискалном стратегијом и Фискалном стратегијом 
предвиђен наставак смањења укупног пореског оптерећења рада, предложено 
је повећање неопорезивог износа зараде са 19.300 динара на 21.712 динара 
месечно. На овај начин смањује се пореска основица, па и износ пореза, као и 
пореско оптерећење по основу зараде, односно прихода по основу рада.  

У Прoгрaму економских реформи у вези са средњорочним и 
макроекономским сценаријем, наведено је, између осталог, да ће се након 
донесених мера у правцу пореског растерећења рада наставити смањивање 
броја запослених у сивој зони и њихово превођење у контигент формално 
запослених. Продужењем периода важења постојећих олакшица за 
запошљавање новозапослених лица даје се подстицај запошљавању и постиже 
се ефикаснија борба против сиве економије.  

Постојеће олакшице су конципиране на начин да дају подстицај 
запошљавању нових лица кроз повраћај дела плаћених пореза по основу 
зараде новозапосленог лица. Ова олакшица је у садејству са истоврсном 
олакшицом која је прописана у области доприноса за обавезно социјално 
осигурање, чији је период примене продужен сагласно закону којим се уређује 
област доприноса. На овај начин се реализује континуитет у спровођењу 
политике запошљавања, што је наведено у Стратегији запошљавања. 

Наведена стратегија је од значаја за измене и допуне закона, јер даје 
смернице у погледу мера које је потребно дефинисати законским изменама.  

 
3) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они 

односе? Представити узроке и последице проблема. 
 
Постојеће олакшице за запошљавање могле би да буду искоришћене у 

већем обиму, па је предложено продужење периода њиховог важења са 2022. 
године на 2023. годину. 
 

4) Која се промена предлаже? Да ли је промена заиста неопходна и у 
ком обиму? 

 
Предлаже се повећање неопорезивог износа зараде са 19.300 динара на 

21.712  динара 
 месечно, што ће довести до смањења фискалног оптерећења прихода по 
основу рада. Прописивање вишег неопорезивог износа зараде је у складу са 
опредељеним циљевима из Ревидиране фискалне стратегије, Фискалне 
стратегије и Програма економских реформи. 

Предложено је и продужење периода примене постојећих пореских 
олакшица за запошљавање нових лица у виду права на повраћај дела плаћеног 
пореза по основу зараде новозапосленог лица у проценту од 65% до 75%, са 
31. децембра 2022. године на 31. децембар 2023. године. Овe мерe подстицаја 
за запошљавање незапослених лица односе се на лица који су на евиденцији 
код Националне службе за запошљавање, и за велики број послодаваца који су 
их користили у претходном периоду представља значајну финансијску 
олакшицу у пословању. 

Према подацима Пореске управе ове олакшице је користило 2019. 
године око 24.500 послодаваца за око 71.500 запослених, 2020. године око 
21.000 послодаваца за нешто више од 59.000 запослених, 2021. године око 
21.000 послодаваца за нешто више од 61.000 запослених и у првој половини 
2022. године нешто више од 16.000 послодаваца за око 46.000 запослених.  
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 2019. година 2020. година 

Олакшица Број 
послодаваца 

Број физичких 
лица 

Број 
послодаваца 

Број 
физичких 

лица 

21в ЗПДГ и 45 
ЗДОСО (укупно) 

22,188 58,390 18,942 48,467 

21д ЗПДГ и 45в 
ЗДОСО (ОЛ 21) 

2,223 13,038 1,754 10,579 

 
 

 2021. година 01.2022 - 06.2022. 

Олакшица Број 
послодаваца 

Број  
физичких лица 

Број 
послодаваца 

Број  
физичких лица 

21в ЗПДГ и 45 
ЗДОСО 
(укупно) 

19,206 50,748 15,268 38,527 

21д ЗПДГ и 
45в ЗДОСО 

(ОЛ 21) 

1,588 10,454 1,263 7,426 

 
Имајући у виду наведене податке, у 2020. и 2021. години дошло је до 

смањења и броја послодаваца и броја запослених за које су послодавци 
користили олакшице, што је вероватно последица пандемије Ковид-19 и 
отежаних услова пословања свих привредних субјеката. На основу података за 
прво полугодиште 2022. године, очекује се већи број послодаваца који ће 
користити олакшице и већи број запослених за које ће послодавац користити 
олакшице за запошљавање.  

Предложеним решењем постиже се континуитет у коришћењу олакшица, 
што је нарочито важно за послодавце у планирању трошкова пословања. 

Опорезивање прихода физичких лица која остварују приходе од 
ауторских и сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и по 
основу уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, сагласно споразуму који је кроз активности Радне групе 
постигнут са представницима удружења која представљају раднике на 
интернету, уређује се на начин којим се омогућава да лица која остварују 
предметне приходе могу да се определе за један од два алтернативна начина 
утврђивања пореске основице по основу пореза на доходак грађана. Физичка 
лица под једнаким условима могу да се определе за начин утврђивања пореске 
основице, било да се определе за признавање нормираних трошкова у 
динарском износу 96.000 динара квартално и плаћање пореза по стопи од 20% 
или да се определе за признавање нормираних трошкова у динарском износу 
57.900 динара квартално увећаних за 34% бруто прихода оствареног у кварталу 
и плаћање пореза по стопи од 10%. Указујемо да овакав начин опредељења за 
нормиране трошкове у динарском износу и с тим у вези утврђивање пореске 
основице је од значаја и за опредељење у погледу обавезе плаћања доприноса 
за обавезно социјално осигурање, што је предмет уређења законом којим се 
уређује та област. У вези са плаћањем пореза на доходак грађана, 
предложеним законским решењем даје се могућност да обвезници посебно за 
сваки квартал утврђују и плаћају порез на једну од две пореске основице за коју 
се определе, при чему за сваки квартал могу да се определе за другу основицу 
независно од изабране основице за претходни квартал. Предложеним 
законским решењем обезбеђује се да обвезници могу порески да планирају и 
оптимизују своје пореске обавезе, поједностављује се поступак измиривања 
пореске обавезе и смањују се трошкови обвезника. 
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5) На које циљне групе ће утицати предложена измена? 

Утврдити и представити циљне групе на које ће промена имати 
непосредан односно посредан утицај. 

 
Предложена решења утицаће на послодавце као и на физичка лица која 

нису запослена и радно ангажована.  
Кроз повећање неопорезивог износа зараде створиће се услови за даље 

фискално растерећење зараде, чиме се стварају претпоставке за стимулисање 
нових запошљавања и смањења незапослености.  

Такође, продужењем постојећих олакшица послодавцима из приватног 
сектора даје се могућност да наставе са коришћењем постојећих фискалних 
подстицаја, у циљу стварања претпоставки како би се инвестирало у радна 
места и запошљавало више лица. 

Предложена решења утицаће на физичка лица која остварују приходе од 
ауторских и сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и по 
основу уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем. Сагласно споразуму који је кроз активности Радне групе 
постигнут са представницима удружења која представљају раднике на 
интернету, пореска обавеза уређује се на начин којим се омогућава да лица која 
остварују предметне приходе могу да се определе за један од два 
алтернативна начина утврђивања пореске основице по основу пореза на 
доходак грађана и у складу са тим имају пореску обавезу у одређеном износу. 

 
6) Да ли постоје важећи документи јавних политика којима би 

се могла остварити жељена промена и о којим документима се ради? 
 
Не постоје важећи документи јавних политика којима би се могла у 

потпуности остварити промена предложена овим законом.  
 
7) Да ли је промену могуће остварити применом важећих прописа? 

 
С обзиром да се ради о законској материји, одређена постојећа законска 

решења једино је и могуће мењати и допуњавати доношењем закона. 
Применом важећих прописа немогуће је остваривање жељених измена у 
потпуности, што је и разлог за доношење овог закона. 

 
8) Квантитативно (нумерички, статистички) представити 

очекиване трендове у предметној области, уколико се одустане од 
интервенције (status quo). 

 
У случају недоношења овог закона било би онемогућено даље фискално 

растерећење пореских обвезника и стварање подстицајног окружења за 
пословање привредних субјеката. 

 
9) Какво је искуство у остваривању оваквих промена у 

поређењу са искуством других држава, односно локалних самоуправа 
(ако је реч о јавној политици или акту локалне самоуправе)? 

 
У овом тренутку није могуће применити искуство других држава, имајући 

у виду да се ради о доприносу стварању подстицајног окружења за пословање 
привредних субјеката сетом различитих олакшица и ослобођења које су 
прилагођене потребама домаћег привредног амбијента. 
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Кључна питања за утврђивање циљева 
 

1) Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу 
друштва? (одговором на ово питање дефинише се општи циљ). 

 
Као главни циљеви и смернице економске политике у наредном периоду, 

имајући у виду поменута основна документа јавне политике, опредељено је да 
ће фискална политика у наредном периоду бити фокусирана на наставак 
смањења укупног пореског оптерећења рада чиме се додатно растерећује 
привреда, односно повећава конкурентност приватног сектора. Мере фискалне 
природе које су обухваћене кроз предложене измене закона представљају 
активности чији нормативни оквир треба да створи услове за планирано 
стварање повољног пословног амбијента за пословање привредних субјеката и 
повећање запослености. 

 
2) Шта се предметном променом жели постићи? (одговором 

на ово питање дефинишу се посебни циљеви, чије постизање треба 
да доводе до остварења општег циља. У односу на посебне циљеве, 
формулишу се мере за њихово постизање). 

 
Предметном променом је потребно допринети додатном растерећењу 

привреде, повећању конкурентности националне економије, стварању услова 
за приврeдни рaст и рaзвoj, креирању нових радних места и борби против сиве 
економије. 

 
3) Да ли су општи и посебни циљеви усклађени са важећим 

документима јавних политика и постојећим правним оквиром, а пре 
свега са приоритетним циљевима Владе? 

 
Општи и посебни циљеви су усклађени са важећим документима јавних 

политика, и то првенствено са Ревидираном фискалном стратегијом, 
Фискалном стратегијом и Програмом економских реформи, као и  Стратегијом 
запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године.  

 
4) На основу којих показатеља учинка ће бити могуће 

утврдити да ли је дошло до остваривања општих односно посебних 
циљева? 

 
Остваривање општих односно посебних циљева који желе да се 

постигну ће моћи да се оцени праћењем кретања запослености, као и бројем 
послодаваца који започињу са коришћењем олакшица и ослобођења. 

 
 Кључна питања за идентификовање опција јавних политика 
 

1) Које релевантне опције (алтернативне мере, односно групе 
мера) за остварење циља су узете у разматрање? Да ли је 
разматрана „status quo” опција? 

 
„Status quo” опција није разматрана, имајући у виду да је потребно даље 

фискално растерећење пореских обвезника и стварање подстицајног окружења 
за пословање привредних субјеката. У одабиру опција тражило се 
најоптималније решење за остварење постављених циљева. 
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2) Да ли су, поред регулаторних мера, идентификоване и 
друге опције за постизање жељене промене и анализирани њихови 
потенцијални ефекти? 

 
С обзиром на то да су предложена решења нормативног карактера не 

постоји могућност да се постављени циљеви остваре без доношења закона, па 
нису разматране друге опције.  

 
3) Да ли су, поред рестриктивних мера (забране, ограничења, 

санкције и слично) испитане и подстицајне мере за постизање 
посебног циља? 

 
Све предложене измене су подстицајног карактера. Продужењем 

постојећих олакшица дао би се додатни подстицај послодавцима да 
запошљавају нова лица. Повећањем неопорезивог дела зараде смањило би се 
пореско оптерећење зарада. Пореским обухватом прихода од ауторских и 
сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и по основу 
уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем 
омогућава се плаћање пореских обавеза на пореску основицу која се утврђује 
уз признавање прописаних нормираних трошкова у динарском износу на 
кварталном нивоу од 96.000 динара или 57.900 динара, чиме се у знатној мери 
утиче на висину прихода који се опорезују.  

 
4) Да ли су у оквиру разматраних опција идентификоване 

институционално управљачко организационе мере које је неопходно 
спровести да би се постигли посебни циљеви? 

 
У оквиру предложених решења нису идентификоване институционално 

управљачко организационе мере. 
 

5) Да ли се промена може постићи кроз спровођење 
информативно-едукативних мера? 

 
С обзиром да се ради о законској материји, одређена постојећа законска 

решења једино је и могуће мењати и допуњавати доношењем закона. Промена 
се не може постићи спровођењем информативно-едукативних мера. 

 
6) Да ли циљне групе и друге заинтересоване стране из 

цивилног и приватног сектора могу да буду укључене у процес 
спровођења јавне политике, односно прописа или се проблем може 
решити искључиво интервенцијом јавног сектора? 

 
Имајући у виду да су предложена решења нормативна материја, нема 

могућности да се жељени циљеви постигну без доношења закона, односно без 
интервенције јавног сектора. 
  

7) Да ли постоје расположиви, односно потенцијални ресурси 
за спровођење идентификованих опција? 

 
Надлежни органи поседују ресурсе за спровођење предложених измена. 
 

8) Која опција је изабрана за спровођење и на основу чега је 
процењено да ће се том опцијом постићи жељена промена и 
остварење утврђених циљева? 
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Смањењем фискалног оптерећења прихода по основу рада и увођењем 
подстицајних мера постигло би се даље стварање повољног амбијента за 
пословање привредних субјеката. 

 
Кључна питања за анализу финансијских ефеката 

 
1) Какве ће ефекте изабрана опција имати на јавне приходе и 

расходе у средњем и дугом року? 
 

Повећање неопорезивог цензуса ће имати негативан ефекат на приходе 
од пореза на зараде, али се очекује да кроз повећање зарада и раст 
запослености и с тим у вези плаћањем јавних прихода буде надокнађен овај 
губитак. 

 
2) Да ли је финансијске ресурсе за спровођење изабране 

опције потребно обезбедити у буџету, или из других извора 
финансирања и којих? 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства 

у буџету Републике Србије. 
 

3) Како ће спровођење изабране опције утицати на 
међународне финансијске обавезе? 

/ 
 

4) Колики су процењени трошкови увођења промена који 
проистичу из спровођења изабране опције (оснивање нових 
институција, реструктурирање постојећих институција и обука 
државних службеника) исказани у категоријама капиталних трошкова, 
текућих трошкова и зарада? 

/ 
 

5) Да ли је могуће финансирати расходе изабране опције кроз 
редистрибуцију постојећих средстава? 

/ 
 

6) Какви ће бити ефекти спровођења изабране опције на расходе других 
институција? 

 
/ 

 
Кључна питања за анализу економских ефеката 
 

1) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће 
изабрана опција проузроковати привреди, појединој грани, односно 
одређеној категорији привредних субјеката? 

 
Предложено решење у делу повећања неопорезивог износа зараде 

имаће за последицу смањење трошкова у привреди јер се применом те мере 
омогућава мање фискално оптерећење прихода по основу рада. 

Поред тога, предложеним продужењем периода примене постојећих 
олакшица за запошљавање такође ће се утицати на смањење трошкова у 
привреди, тј. за послодавце који буду користили те мере.  

Предложена решења утицаће на физичка лица која остварују приходе од 
ауторских и сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и по 
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основу уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем. Сагласно споразуму који је кроз активности Радне групе 
постигнут са представницима удружења која представљају раднике на 
интернету, пореска обавеза уређује се на начин којим се омогућава да лица која 
остварују предметне приходе могу да се определе за један од два 
алтернативна начина утврђивања пореске основице по основу пореза на 
доходак грађана и у складу са тим утичу на висину пореске обавезе коју имају 
по основу остварених прихода. 

 
2) Да ли изабрана опција утиче на конкурентност привредних субјеката 

на домаћем и иностраном тржишту (укључујући и ефекте на конкурентност 
цена) и на који начин? 

 
 Смањењем фискалног оптерећења прихода по основу рада и 
продужењем периода примене постојећих олакшица за запошљавање 
послодавци ће имати мањи трошак пословања, што би требало да има 
повољан ефекат на конкурентност привредних субјеката на домаћем и 
иностраном тржишту. Такође, и по основу прихода од ауторских и сродних 
права на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и по основу уговорене 
накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, имајући у 
виду начин утврђивања пореске обавезе и у складу са тим висину фискалног 
оптерећења, требало би очекивати да предложена решења имају повољан 
ефекат на конкурентност тих субјеката првенствено на иностраном тржишту. 
  

3) Да ли изабране опције утичу на услове конкуренције и на који начин? 
 

Предложене измене би требало да имају повољан утицај на 
конкурентност привредних субјеката на домаћем и иностраном тржишту. 
  

4) Да ли изабрана опција утиче на трансфер технологије и/или примену 
техничко-технолошких, организационих и пословних иновација и на који начин? 
 

Продужење периода примене постојећих олакшица као и мера у погледу 
опорезивања прихода физичких лице од ауторских и сродних права на које се 
порез плаћа самоопорезивањем, као и по основу уговорене накнаде за 
извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, од којих лица 
значајан број представљају радници у области информационих технологија, 
требало би да подстицајно утиче на развој  иновационих делатности, као и 
делатности истраживања и развоја.  

 
5) Да ли изабрана опција утиче на друштвено богатство и његову 

расподелу и на који начин? 
/ 
 

6) Какве ће ефекте изабрана опција имати на квалитет и статус радне 
снаге (права, обавезе и одговорности), као и права, обавезе и одговорности 
послодаваца? 
  
 Предметним законом не уређује се радноправни статус запослених и 
послодаваца. 

Један од циљева измена и допуна закона је борба против „сиве 
економије”, односно стварање услова за ефикасније сузбијање нелегалног рада 
физичких лица подстицањем запошљавања. Постојеће олакшице за 
запошљавање којима је продужен период примене помоћи ће у остварењу тог 
циља.  
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Кључна питања за анализу ефеката на друштво 

 
1) Колике трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) 

ће изабрана опција проузроковати грађанима? 
 

Предложена законска решења не стварају додатне трошкове грађанима и 
привреди. 

Предложено решење у делу повећања неопорезивог износа зараде имаће 
за последицу смањење трошкова у привреди јер се применом те мере 
омогућава мање фискално оптерећење прихода по основу рада. 

Поред тога, предложеним продужењем периода примене пореских 
олакшица у виду умањења за део плаћеног пореза на зараде новозапослених 
лица такође ће се утицати на смањење трошкова у привреди, тј. за послодавце 
који буду користили те мере. 

 
2) Да ли ће ефекти реализације изабране опције штетно утицати на неку 

специфичну групу популације и да ли ће то негативно утицати на успешно 
спровођење те опције, као и које мере треба предузети да би се ови ризици 
свели на минимум? 

 
 Предложена решења нису конципирана тако да подстичу неку 
специфичну групу популације и имају за циљ развој повољног пословног 
амбијента за пословање привредних субјеката. 

 
3) На које друштвене групе, а посебно на које осетљиве друштвене 

групе, би утицале мере изабране опције и како би се тај утицај огледао (пре 
свега на сиромашне и социјално искључене појединце и групе, као што су особе 
са инвалидитетом, деца, млади, жене, старији преко 65 година, припадници 
ромске националне мањине, необразовани, незапослени, избегла и интерно 
расељена лица и становништво руралних средина и друге осетљиве друштвене 
групе)? 

/ 
 

4) Да ли би и на који начин изабрана опција утицала на тржиште рада и 
запошљавање, као и на услове за рад (нпр. промене у стопама запослености, 
отпуштање технолошких вишкова, укинута или новоформирана радна места, 
постојећа права и обавезе радника, потребе за преквалификацијама или 
додатним обукама које намеће тржиште рада, родну равноправност, рањиве 
групе и облике њиховог запошљавања и слично)? 
 

Предложена решења не стварају трошкове ни грађанима ни привреди, с 
обзиром да имају за циљ даље стварање услова за прилив инвестиција, 
запошљавање и привредни раст кроз обезбеђивање повољнијих услова 
привређивања растерећењем привредних субјеката.  

Поред тога, предложеним решењима подстиче се легално 
запошљавање и самим тим побољшање положаја лица која су незапослена. 

 
5) Да ли изабране опције омогућавају равноправан третман, или доводе 

до директне или индиректне дискриминације различитих категорија лица (нпр. 
на основу националне припадности, етничког порекла, језика, пола, родног 
идентитета, инвалидитета, старосне доби, сексуалне оријентације, брачног 
статуса или других личних својстава)? 
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Предложена решења омогућавају равноправан третман и не доводе до 
дискриминације. 

 
6) Да ли би изабрана опција могла да утиче на цене роба и услуга и 

животни стандард становништва, на који начин и у којем обиму? 
 

/ 
 

7) Да ли би се реализацијом изабраних опција позитивно утицало на 
промену социјалне ситуације у неком одређеном региону или округу и на који 
начин? 

 
Предложена решења нису конципирана тако да подстичу развој 

одређеног региона, већ тако да се примењују на целокупној територији 
Републике Србије. 

 
8) Да ли би се реализацијом изабране опције утицало на промене у 

финансирању, квалитету или доступности система социјалне заштите, 
здравственог система или система образовања, посебно у смислу једнаког 
приступа услугама и правима за осетљиве групе и на који начин? 

 
 Не очекује се утицај на промене у финансирању, квалитету или 
доступности система социјалне заштите, здравственог система или система 
образовања. 

 
Кључна питања за анализу управљачких ефеката 
1) Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или 

институционалне промене и које су то промене? 
 
Изабраном опцијом не уводе се организационе, управљачке или 

институционалне промене. 
 
2) Да ли постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране 

опције (укључујући и квалитет и квантитет расположивих капацитета) и да ли је 
потребно предузети одређене мере за побољшање тих капацитета? 

 
Пореска управа има капацитет за спровођење изабране опције. Сектор 

Пореске управе који је надлежан за информационе и комуникационе 
технологије може потребно проширење софтвера да покрије из редовних 
средстава намењених за одржавање. Предложеним увођењем плаћања 
годишњег пореза на доходак грађана самоопорезивањем смањују се трошкови 
администрирања. 

 
3) Да ли је за реализацију изабране опције било потребно извршити 

реструктурирање постојећег државног органа, односно другог субјекта јавног 
сектора (нпр. проширење, укидање, промене функција/хијерархије, унапређење 
техничких и људских капацитета и сл.) и у којем временском периоду је то 
потребно спровести? 

 
За реализацију није било потребно извршити реструктурирање 

постојећег државног органа, односно другог субјекта јавног сектора. 
 
4) Да ли је изабрана опција у сагласности са важећим прописима, 

међународним споразумима и усвојеним документима јавних политика? 
 



24 
 

Изабрана опција је у сагласности са важећим прописима, међународним 
споразумима и усвојеним документима јавних политика. 

 
5) Да ли изабрана опција утиче на владавину права и безбедност? 
 
Изабраном опцијом повећава се правна сигурност обвезника. 

Дефинисањем јасних услова за остваривање олакшица за запошљавање 
доприноси се већој правној сигурности пореских обвезника и извесности у 
погледу елемената порескоправног односа.   

 
6) Да ли изабрана опција утиче на одговорност и транспарентност рада 

јавне управе и на који начин? 
 
Изабрана опција, којом се јасно уређује остваривање права и обавеза 

пореских обвезника у делу пореских подстицаја, рокова за подношење пореских 
пријава, начина утврђивања висине пореске обавезе, утиче се на одговорност и 
транспарентност рада јавне управе која у погледу права и обавезе из 
порескоправног односа примењује одредбе закона и других прописа сагласно 
начелу законитости.  

 
7) Које додатне мере треба спровести и колико времена ће бити 

потребно да се спроведе изабрана опција и обезбеди њено касније доследно 
спровођење, односно њена одрживост? 

 
Потребно је извршити измене и допуне апликативних софтвера за 

подношење и администрацију пореских пријава и за примену измена од стране 
запослених радника, као и сачињавање одговарајућих упутстава, инструкција и 
др. 

 
Кључна питања за анализу ризика 

 
1) Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђена подршка свих 

кључних заинтересованих страна и циљних група? Да ли је спровођење 
изабране опције приоритет за доносиоце одлука у наредном периоду (Народну 
скупштину, Владу, државне органе и слично)? 
 

Предложена решења имају за циљ даље стварање услова за прилив 
инвестиција, запошљавање и привредни раст кроз обезбеђивање повољнијих 
услова привређивања растерећењем привредних субјеката. Позитивне 
последице доношења овог закона односе се на стварање услова за 
запошљавање. Поред тога, предложеним решењима подстиче се легално 
запошљавање и самим тим побољшање положаја лица која су незапослена. 
Предложен начин опорезивања прихода физичких лица која остварују приходе 
од ауторских и сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и 
по основу уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, резултат је споразума који је кроз активности Радне групе 
постигнут са представницима удружења радника на интернету. 
  

2) Да ли су обезбеђена финансијска средства за спровођење изабране 
опције? Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђено довољно времена 
за спровођење поступка јавне набавке уколико је она потребна? 

/ 
 

2) Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције? 
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/ 
 
Информације о спроведеним консултацијама: 
 
У погледу примене предложених законских решења у току израде 

Нацрта закона извршене су консултације са Пореском управом, као 
релевантним органом државне управе  од које је добијено позитивно 
мишљење. 

Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним 
министарствима и другим надлежним органима, тако да је заинтересованим 
странама пружена прилика да се изјасне о предложеном закону. 

 
 Информације о битним елементима административног поступка 
који се уређује прописом: 
 
 У вези са информацијама о битним елементима административног 
поступка који се уређује прописом, прилажу се попуњени обрасци. 
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VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗAКOНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
 
 
 

Члан 5. 
Годишњи порез на доходак грађана плаћа се по решењу надлежног 

пореског органа САМООПОРЕЗИВАЊЕМ на доходак остварен у календарској 
години, у складу са овим законом. 
 

Члан 12а 
Динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), 

ЧЛАНА 12Б СТ. 1. И 2, члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 
8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 
11) 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.  

Динарски износи месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. овог закона 
представљају износ две, односно три просечне месечне зараде у Републици 
исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од 
месеца септембра у текућој години, за који период су објављени подаци 
републичког органа надлежног за послове статистике.  

Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује Влада. 
Динарске износе из става 2. овог члана објављује Влада. 
Износи из ст. 1. и 2. овог члана објављују се сваке године, а примењују 

се од првог дана наредног месеца по објављивању тих износа. 
 

Члан 12б  
Нормирани трошкови из члана 56. став 2. и члана 85. став 5. тачка 2) 

овог закона по основу прихода који обвезник оствари у кварталу, признају се у 
висини троструког износа из члана 15а став 2. овог закона. 

НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ У ДИНАРСКОМ ИЗНОСУ ИЗ ЧЛАНА 56. СТАВ 
2. ТАЧКА 1) И ЧЛАНА 85. СТАВ 5. ТАЧКА 2) ПОДТАЧКА (1) ОВОГ ЗАКОНА ПО 
ОСНОВУ ПРИХОДА КОЈИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ОСТВАРИ У КВАРТАЛУ, ПРИЗНАЈУ 
СЕ У ВИСИНИ ОД 96.000 ДИНАРА.  

НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ У ДИНАРСКОМ ИЗНОСУ ИЗ ЧЛАНА 56. СТАВ 
2. ТАЧКА 2) И ЧЛАНА 85. СТАВ 5. ТАЧКА 2) ПОДТАЧКА (2) ОВОГ ЗАКОНА ПО 
ОСНОВУ ПРИХОДА КОЈИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ОСТВАРИ У КВАРТАЛУ, ПРИЗНАЈУ 
СЕ У ВИСИНИ ОД 57.900 ДИНАРА.  

Обвезнику који у истом кварталу оствари и приходе од ауторских и 
сродних права и приходе по основу уговорене накнаде за извршени рад, на које 
се порез плаћа самоопорезивањем, по основу укупног износа тих прихода 
признају се нормирани трошкови у висини из става 1. СТ. 1. И 2. овог члана.  

 
 
 
 

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 
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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 И ПРЕДУЗЕТНИКА ПОЉОПРИВРЕДНИКА утврђена у складу са 
овим законом. 

Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и примања која запослени у 
вези са радом код домаћег 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). 

Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и примања у вези са радом 
код послодавца која по основу права из радног односа лице оствари по 
престанку радног односа. 
 

Члан 15а 
Основицу пореза на зараде из чл. 13. до 14б овог закона чини 

исплаћена, односно остварена зарада.  
Основицу пореза на зараде чини зарада из члана 13. ст. 1. и 3, чл. 14. до 

14б и члана 15б овог закона, умањена за износ од 19.300 динара 21.712 
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 19.300 динара 21.712 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 
19.300 динара 21.712 ДИНАРА месечно, односно сразмерно укупном радном 
времену лица у односу на пуно радно време.  

Изузетно од ст. 1. до 5. овог члана, основицу пореза на зараде лица за 
које домаће правно лице плаћа порез сагласно члану 99. став 3. овог закона, 
чини износ који је домаће правно лице исплатило послодавцу из друге државе 
као накнаду трошкова за рад лица које је упућено, односно послато на рад код 
домаћег правног лица.  

Начин и поступак обрачунавања пореза на зараде из ст. 2. до 5. овог 
члана и достављање података Пореској управи ближе уређује министар. 

 
Члан 15в 

Основицу пореза на зараде за новонастањеног обвезника, за зараду коју 
остварује по основу радног односа на неодређено време са квалификованим 
послодавцем, при чему заснива радни однос на радном месту за које постоји 
потреба да лице има посебно стручно образовање и за којим постоји потреба 
која се не може лако задовољити на домаћем тржишту рада, чини основица из 
члана 15а став 2. овог закона умањена за 70%.  

Квалификовани послодавац из става 1. овог члана је послодавац који је 
резидент Републике и који се, у смислу одредаба закона којим се уређује порез 
на добит правних лица, не може сматрати повезаним лицем са послодавцем 
код кога је новонастањени обвезник претходно био запослен. 

Изузетно од става 2. овог члана, квалификованим послодавцем сматра 
се било који послодавац резидент Републике, који заснује радни однос са 
новонастањеним обвезником који је од 1990. године барем три године 
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испуњавао услове из члана 7. став 2. тачка 1) овог закона да се сматра 
резидентом Републике.  

Новонастањеним обвезником из става 1. овог члана сматра се обвезник 
који: 

1) у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду 
са квалификованим послодавцем, није претежно боравио на територији 
Републике; , ИЛИ 

2) у моменту закључења уговора о раду са квалификованим 
послодавцем има мање од 40 година живота, а који је у периоду од 12 месеци 
који претходе закључењу уговора о раду са квалификованим послодавцем 
претежно боравио ван територије Републике ради даљег школовања, односно 
стручног усавршавања. 

Сматра се да су услови у погледу радног места и посебног стручног 
образовања из става 1. овог члана испуњени уколико је месечна зарада коју 
новонастањени обвезник из става 4. тачка 1) овог члана остварује већа од 
264.684 динара.  

Сматра се да су услови у погледу радног места и посебног стручног 
образовања из става 1. овог члана испуњени уколико је месечна зарада коју 
новонастањени обвезник из става 4. тачка 2) овог члана остварује већа од 
176.456 динара.  

Право на умањење основице из става 1. овог члана има онај 
новонастањени обвезник који се истовремено са заснивањем радног односа 
или у разумном року по заснивању радног односа, настањује на територији 
Републике и који испуњава услов да се сматра њеним пореским резидентом по 
основу центра пословних и животних интереса на територији Републике, као и 
њеним пореским резидентом за потребе примене уговора о избегавању 
двоструког опорезивања које Република примењује са другим државама.  

Право на умањење основице из става 1. овог члана остварује се за 
период од пет година од дана закључења уговора о раду, уколико су испуњени 
услови из ст. 5, 6, и 7. овог члана који се односе на радно место, односно на 
новонастањеног обвезника током тог периода, независно од промене 
послодаваца. 

Право из става 1. овог члана новонастањени обвезник остварује 
почевши од прве зараде исплаћене за месец у коме су од надлежног органа 
прибављени докази о испуњености услова утврђених овим чланом. 

Износ умањења у висини од 70% за потребе утврђивања основице на 
коју се плаћа порез на зараду из става 1. овог члана, представља део зараде 
коју новонастањени обвезник оствари од квалификованог послодавца а на који 
се не плаћа порез на зараде на начин утврђен овим чланом. 

Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин 
остваривања права из овог члана. 

 
 
 
 
 
 

Члан 21в 
Послодавац - правно лице, предузетник, предузетник паушалац или 

предузетник пољопривредник, који запосли ново лице има право на повраћај 
дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно 
са 31. децембром 2022. године 2023. ГОДИНЕ.  

 Новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице са којим 
је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују 
радни односи, које је пријавио на обавезно социјално осигурање у Централни 
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регистар обавезног социјалног осигурања и које је пре заснивања радног 
односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено 
као незапослено најмање шест месеци, а лице које се сматра приправником 
најмање три месеца. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана не сматра се лице које је 
пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је повезано 
лице са послодавцем код кога заснива радни однос, односно код послодавца 
који би, да није престао да постоји, био повезано лице са послодавцем код кога 
новозапослено лице заснива радни однос, независно од тога да ли је постојао 
прекид радног односа. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може остварити послодавац 
ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број 
запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. 
године. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може да користи и послодавац 
који започне обављање делатности после 31. марта 2014. године. 

Послодавац има право на повраћај плаћеног пореза из става 1. овог 
члана, и то: 

1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са 
девет новозапослених лица; 

2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 
новозапослених лица; 

3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених 
лица. 

Повраћај плаћеног пореза из става 6. овог члана врши се у складу са 
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у року од 
15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежном пореском органу. 

Захтев за повраћај плаћеног пореза из става 7. овог члана подноси се на 
прописаном обрасцу. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја 
који су уређени одговарајућим законом, осим у складу са одредбом закона 
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање која се односи на 
исту врсту олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем нема 
право да за то лице оствари пореску олакшицу из овог члана. 

Пореску олакшицу из овог члана не могу остварити државни органи и 
организације, Заштитник грађана, Повереник за заштиту равноправности, 
Државна ревизорска институција, Повереник за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности, Агенција за борбу против корупције, 
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Комисија 
за заштиту конкуренције, Комисија за хартије од вредности, Фискални савет, 
Републичка радиодифузна агенција, Агенција за енергетику Републике Србије и 
друге јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни или 
индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава. 

Образац из става 8. овог члана и његову садржину прописује министар. 
 

Члан 21д 
Послодавац - правно лице које се, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство, разврстава у микро и мала правна лица, као и предузетник, 
предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, који заснује радни 
однос са најмање два нова лица, има право на повраћај 75% плаћеног пореза 
на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 2022. 
године 2023. ГОДИНЕ.  

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице са којим је 
послодавац закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни 
односи, које је пријавио на обавезно социјално осигурање у Централни 
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регистар обавезног социјалног осигурања и које је пре заснивања радног 
односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено 
као незапослено најмање шест месеци, а лице које се сматра приправником 
најмање три месеца. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана не сматра се лице које је 
пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је повезано 
лице са послодавцем код кога заснива радни однос, односно код послодавца 
који би, да није престао да постоји, био повезано лице са послодавцем код кога 
новозапослено лице заснива радни однос, независно од тога да ли је постојао 
прекид радног односа. 

Послодавац који од 1. јануара 2016. године заснује радни однос са 
једним новозапосленим, па у наредном периоду заснује радни однос и са 
другим новозапосленим лицем, може да користи пореску олакшицу за првог 
новозапосленог тек по заснивању радног односа са другим новозапосленим 
лицем, с тим да право на повраћај плаћеног пореза за првог новозапосленог 
може да оствари за зараду коју је том лицу исплатио за месец у коме је стекао 
услов за коришћење пореске олакшице. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може да оствари послодавац 
ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број 
запослених најмање за два у односу на број запослених који је послодавац 
имао на дан 31. октобра 2015. године. 

Ако је у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. децембра 2015. 
године послодавац повећао број запослених у односу на број запослених на 
дан 31. октобра 2015. године, пореску олакшицу за новозапослене са којима је 
засновао радни однос од 1. јануара 2016. године може да користи почев од 
месеца у коме је стекао услов за коришћење пореске олакшице. 

Ако је у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. децембра 2015. 
године послодавац смањио број запослених у односу на број запослених на дан 
31. октобра 2015. године, пореску олакшицу за новозапослене са чијим 
заснивањем радног односа повећа број запослених у односу на број који би био 
да није смањио број запослених у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. 
децембра 2015. године, може да користи почев од месеца у коме је стекао 
услов за коришћење пореске олакшице. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може да користи и послодавац 
који започне обављање делатности после 31. октобра 2015. године. 

Повраћај плаћеног пореза из става 1. овог члана врши се у складу са 
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у року од 
15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежном пореском органу. 

Захтев за повраћај плаћеног пореза из става 9. овог члана подноси се на 
прописаном обрасцу. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја 
који су уређени одговарајућим законом, осим у складу са одредбом закона 
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање која се односи на 
исту врсту олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем нема 
право да за то лице оствари пореску олакшицу из овог члана. 

Пореску олакшицу из овог члана не могу остварити државни органи и 
организације, јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни 
или индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава. 

Образац из става 10. овог члана и његову садржину прописује министар. 
 

Члан 33а 
Предузетник и предузетник пољопривредник може да се определи за 

исплату личне зараде. 
Личном зарадом из става 1. овог члана, у смислу овог закона, сматра се 

новчани износ који обвезник из става 1. овог члана, исплати и евидентира у 
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пословним књигама као своје месечно лично примање увећан за припадајуће 
обавезе из зараде. 

Обвезник из става 1. овог члана који се определи за исплату личне 
зараде, дужан је да у електронском облику, преко портала Пореске управе 
достави обавештење о свом опредељењу да врши исплату личне зараде. 

Лице које започне обављање делатности, обавештење о опредељењу 
да врши исплату личне зараде подноси искључиво у моменту регистрације 
надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај 
захтев проследити Пореској управи. 

Изузетно од става 4. овог члана, лица која се не региструју код 
организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о 
опредељењу да врше исплату личне зараде подносе Пореској управи у року од 
пет дана од дана регистрације, у електронском облику преко портала Пореске 
управе. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ 
РЕГИСТРУЈУ КОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПРЕДЕЉЕЊУ ДА ВРШЕ ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ 
ЗАРАДЕ ПОДНОСЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ 
УПРАВЕ, У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА РЕГИСТРАЦИЈЕ У ПОРЕСКОЈ 
УПРАВИ, ОДНОСНО ДАНА ДОДЕЛЕ ПОРЕСКОГ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ 
БРОЈА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПИБ) А НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА ТЕКУЋЕ 
ГОДИНЕ.  

  Обавештење из става 3. овог члана доставља се најкасније до 15. 
децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године. 

Обвезник из става 1. овог члана који се определи за исплату личне 
зараде, овакво опредељење не може да мења током пореског периода. 

Ако се обвезник из става 1. овог члана определи да престане са 
исплатом личне зараде, дужан је да о томе у електронском облику, преко 
портала Пореске управе достави обавештење до 15. децембра текуће године. 

У случају из става 8. овог члана, обвезник из става 1. овог члана од 1. 
јануара године која следи години у којој је доставио обавештење надлежном 
пореском органу није дужан да врши исплату личне зараде. 

 
 
 

Члан 42. 
Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра 

текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема 
акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за 
порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату 
вредност А НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА НАРЕДНУ 
ГОДИНУ, у електронском облику преко портала Пореске управе. 

Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално 
опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној 
организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев 
проследити Пореској управи. 

Изузетно од става 2. овог члана, лица која се не региструју код 
организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално 
опорезивање подносе Пореској управи у року од пет дана од дана регистрације, 
у електронском облику преко портала Пореске управе. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ 
РЕГИСТРУЈУ КОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА, ЗАХТЕВ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ПОДНОСЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, У РОКУ ОД 



32 
 

ПЕТ ДАНА ОД ДАНА РЕГИСТРАЦИЈЕ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, ОДНОСНО ДАНА 
ДОДЕЛЕ ПИБ А НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ.  

Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности коме је утврђено 
право на паушално опорезивање, овај начин опорезивања користи док се не 
утврди да су престали разлози за паушално опорезивање, односно да 
измењени услови искључују право на паушално опорезивање. 

У случају из става 4. овог члана, надлежни порески орган ће решењем 
наложити обвезнику из става 4. овог члана вођење пословних књига од 
половине текуће године или од почетка наредне године. 

Предузетник паушалац коме престаје право на паушално опорезивање 
по основу из члана 40. став 2. тачка 5) овог закона, дужан је да води пословне 
књиге најкасније од дана када постане обвезник пореза на додату вредност у 
складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, без утврђивања 
обавезе вођења пословних књига решењем надлежног пореског органа.  

 
Члан 55. 

Опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске 
својине чини разлика између бруто прихода и трошкова које је обвезник имао 
при остваривању и очувању прихода, осим ако овим законом није друкчије 
прописано. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ОД 
АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ ПЛАЋА 
САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, ИЗУЗЕВ ТИХ ПРИХОДА КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ 
ОБВЕЗНИК КОЈИ ИМА СТАТУС САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ КУЛТУРЕ, ЧИНИ БРУТО ПРИХОД 
ОСТВАРЕН У КВАРТАЛУ УМАЊЕН ЗА НОРМИРАНЕ ТРОШКОВЕ У 
ДИНАРСКОМ ИЗНОСУ: 

1) У ВИСИНИ ИЗ ЧЛАНА 12Б СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ИЛИ 
2) У ВИСИНИ ИЗ ЧЛАНА 12Б СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА УВЕЋАНЕ ЗА 34% 

БРУТО ПРИХОДА ОСТВАРЕНОГ У КВАРТАЛУ. 
 
 
 
 
 

Члан 56. 
Обвезнику - аутору, односно носиоцу сродног права признају се следећи 

нормирани трошкови: 
1) за вајарска дела, таписерије, уметничку керамику, керамопластику, 

мозаик и витраж, за уметничку фотографију, зидно сликарство и сликарство у 
простору у техникама: фреска, графика, интарзија, емајл, интарзиране и 
емајлиране предмете, костимографију, модно креаторство и уметничку обраду 
текстила (ткани текстил, штампани текстил и сл.) - 50% од бруто прихода; 

2) за сликарска дела, графичка дела, индустријско обликовање са 
израдом модела и макета, ситну пластику, радове визуелних комуникација, 
радове у области унутрашње архитектуре и обраде фасада, обликовање 
простора, радове на подручју хортикултуре, вршење уметничког надзора над 
извођењем радова у области унутрашње и фасадне архитектуре, обликовања 
простора и хортикултуре са израдом модела и макета, уметничка решења за 
сценографију, научна, стручна, књижевна и публицистичка дела, превођење, 
односно преводи, музичка и кинематографска дела и рестаураторска и 
конзерваторска дела у области културе и уметности, за извођење уметничких 
дела (свирање и певање, позоришна и филмска глума, рецитовање), снимање 
филмова и идејне скице за таписерију и костимографију кад се не изводе у 
материјалу - 43% од бруто прихода; 
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3) за интерпретацију, односно извођење естрадних програма забавне и 
народне музике, производњу фонограма, производњу видеограма, производњу 
емисије, производњу базе података и за друга ауторска и сродна права која 
нису наведена у тач. 1) и 2) овог члана - 34% од бруто прихода. 

Изузетно од става 1. овог члана, за приходе од ауторских и сродних 
права на које се порез плаћа самоопорезивањем, изузев тих прихода које 
остварује обвезник који има статус самосталног уметника у складу са законом 
којим се уређује област културе, нормирани трошкови признају се у складу са 
чланом 12б овог закона. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ 
И СРОДНИХ ПРАВА НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ ПЛАЋА САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, 
ИЗУЗЕВ ТИХ ПРИХОДА КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ОБВЕЗНИК КОЈИ ИМА СТАТУС 
САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ОБЛАСТ КУЛТУРЕ, ПРИЗНАЈУ СЕ НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ У ДИНАРСКОМ 
ИЗНОСУ: 

1) ИЗ ЧЛАНА 12Б СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ИЛИ 
2) ИЗ ЧЛАНА 12Б СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА УВЕЋАНИ ЗА 34% БРУТО 

ПРИХОДА ОСТВАРЕНОГ У КВАРТАЛУ. 
 

Члан 58. 
Стопа пореза на приходе од ауторских и сродних права и права 

индустријске својине износи 20%. 
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СТОПА ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ 

ОД УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ОД АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА НА КОЈЕ СЕ 
ПОРЕЗ ПЛАЋА САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, ЗА КОЈЕ СЕ НОРМИРАНИ 
ТРОШКОВИ ПРИЗНАЈУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 56. СТАВ 2. ТАЧКА 2) ОВОГ 
ЗАКОНА, ИЗНОСИ 10%. 

 
 
 
 
 

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) 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; 
10) приходи по основу продаје добара остварених обављањем 

привремених или повремених послова, ако нису опорезовани по другом основу 
у смислу овог закона; 

11) награде и друга слична давања физичким лицима која нису 
запослена код исплатиоца, а која произлазе из рада или друге врсте доприноса 
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делатности исплатиоца, у износу преко 14.480 динара годишње, остварена од 
једног исплатиоца;  

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

13) накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код 
исплатиоца, осим прихода из тачке 11) овог става; 

14) примања која, сагласно закону којим се уређује рад, оствари 
запослени по основу учешћа у добити оствареној у пословној години; 

15) приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, 
укључујући и приход по основу прикупљања и продаје шумских плодова и 
лековитог биља, као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и 
пужева; 

16) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису 
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону; 

17) накнада исплаћена предузетнику или предузетнику паушалцу који 
обавља активности уз накнаду за истог налогодавца или за лице које се у 
смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица сматра повезаним 
лицем с налогодавцем (у даљем тексту: повезано лице с налогодавцем), и који 
додатно испуњава најмање пет од наведених девет критеријума, или је према 
околностима случаја приликом отпочињања пословне сарадње могло да се 
закључи да ће испунити најмање пет од девет наведених критеријума који су 
накнадно и испуњени:  

(1) налогодавац или повезано лице с налогодавцем одређује радно 
време предузетнику или предузетнику паушалцу или су одмор и одсуства 
предузетника или предузетника паушалца зависни од одлуке налогодавца или 
повезаног лица с налогодавцем и накнада предузетнику или предузетнику 
паушалцу се не умањује сразмерно времену проведеном на одмору; 

(2) предузетник или предузетник паушалац уобичајено користи 
просторије које обезбеди или обавља послове у месту које одреди налогодавац 
или повезано лице с налогодавцем за потребе обављања послова који су му 
поверени; 

(3) налогодавац или повезано лице с налогодавцем врши или организује 
стручно оспособљавање или усавршавање предузетника или предузетника 
паушалца; 

(4) налогодавац је ангажовао предузетника или предузетника паушалца 
након оглашавања у средствима информисања потребе за ангажовањем 
физичких лица или ангажујући треће лице које се уобичајено бави 
проналажењем лица подобних за радно ангажовање, а чија је услуга 
резултирала ангажовањем тог предузетника или предузетника паушалца; 

(5) налогодавац или повезано лице с налогодавцем обезбеђује 
сопствени основни алат, опрему или друга основна материјална или 
нематеријална средства потребна за редован рад предузетника или 
предузетника паушалца или финансира њихову набавку, осим 
специјализованих алата, опреме или других специјализованих материјалних 
или нематеријалних средстава који могу бити неопходни у циљу извршавања 
специфичног посла или налога, или налогодавац или повезано лице с 
налогодавцем уобичајено руководи процесом рада предузетника или 
предузетника паушалца, осим таквог руковођења које подразумева давање 
основног налога у вези са нарученим послом и разумну контролу резултата 
рада или надзор налогодавца, као доброг привредника, над обављањем посла 
који је наручио; 

(6) најмање 70% од укупно остварених прихода предузетника или 
предузетника паушалца у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у 
односној пореској години је остварено од једног налогодавца или од повезаног 
лица с налогодавцем; 
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(7) предузетник или предузетник паушалац обавља послове из 
делатности налогодавца или повезаног лица с налогодавцем, а за тако 
обављене послове његов уговор о ангажовању не садржи клаузулу по којој 
предузетник или предузетник паушалац сноси уобичајени пословни ризик за 
посао испоручен клијенту налогодавца или повезаног лица с налогодавцем, 
уколико такав клијент постоји; 

(8) уговор о ангажовању предузетника или предузетника паушалца 
садржи делимичну или потпуну забрану предузетнику или предузетнику 
паушалцу да пружа услуге по основу уговора са другим налогодавцима, изузев 
делимичне забране која обухвата пружање услуга ограниченом броју директних 
конкурената налогодавцу; 

(9) предузетник или предузетник паушалац обавља активности уз 
накнаду за истог налогодавца или за повезано лице с налогодавцем, 
непрекидно или са прекидима 130 или више радних дана у периоду од 12 
месеци који почиње или се завршава у односној пореској години, при чему се 
обављањем активности у једном радном дану сматра обављање активности у 
било ком периоду током тог радног дана између 00 и 24 часа; 

18) приходи по основу уговорене накнаде за извршени рад на које се 
порез плаћа самоопорезивањем.  

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, који физичко лице оствари од продаје пољопривредних и шумских 
производа и услуга, укључујући и приход по основу прикупљања и продаје 
шумских плодова и лековитог биља, као и узгајања и продаје печурака, 
пчелињег роја (пчела) и пужева, чини бруто приход умањен за нормиране 
трошкове у висини од 90%. 

Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из:  
1) става 1. тачка 17) овог члана, који оствари предузетник или 

предузетник паушалац, чини бруто приход обвезника пореза; 
2) става 1. тачка 18) овог члана, који физичко лице оствари по основу 

уговорене накнаде за извршени рад, на који се порез плаћа 
самоопорезивањем, чини бруто приход остварен у кварталу умањен за 
нормиране трошкове који се признају на начин из члана 12б. овог закона. 

2) СТАВА 1. ТАЧКА 18) ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ОСТВАРИ 
ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД, НА КОЈИ СЕ ПОРЕЗ 
ПЛАЋА САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, ЧИНИ БРУТО ПРИХОД ОСТВАРЕН У 
КВАРТАЛУ УМАЊЕН ЗА НОРМИРАНЕ ТРОШКОВЕ У ДИНАРСКОМ ИЗНОСУ: 

(1) ИЗ ЧЛАНА 12Б СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ИЛИ 
(2) ИЗ ЧЛАНА 12Б СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА УВЕЋАНЕ ЗА 34% БРУТО 

ПРИХОДА ОСТВАРЕНОГ У КВАРТАЛУ. 
Изузетно од става 1. тачка 13) овог члана, порез на друге приходе не 

плаћа се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања у 
сврху обављања послова за домаћег исплатиоца, односно за лице које упућује 
на пут, највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на 
зараде за запослене по члану 18. став 1. тач. 2) до 5) 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; 
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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 та лица добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, 
здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке, 
верске и друге сврхе, укључујући и за потребе представљања у име државних 
органа или организација, 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; 

6) лицима која су чланови органа управе правних лица у вези са 
делатношћу тих лица која их упућују на пут. 

Под накнадом по основу сарадње у смислу тачке 5) став 6. овог члана не 
подразумева се накнада за котизацију за присуствовање догађају којим се 
реализује сарадња. 

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 условима под којима се на терет 
расхода банке признаје отпис вредности појединачних потраживања по основу 
кредита сагласно одредбама закона којим се уређује порез на добит правних 
лица. 

Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа преосталог дела 
потраживања банке од дужника, који није наплаћен из средстава остварених 
продајом непокретности која се спроводи у складу са законом. 

Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа дела 
потраживања који банка има према дужнику по основу кредита када, сагласно 
међусобном вансудском поравнању, дужник исплати део потраживања који 
банка има према њему а преостали део тог потраживања банка отпише. 

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, обрачунати порез 
умањује се за 40%. 

Опорезиви приход из става 1. тачка 11) овог члана који физичко лице 
оствари по основу награде и других давања физичким лицима, чини разлика 
између оствареног прихода и неопорезивог износа, увећана за припадајуће 
обавезе које се плаћају на терет примаоца прихода. 

Опорезиви приход из става 1. тачка 12) овог члана који физичко лице 
оствари по основу примања из члана 9. овог закона изнад прописаних 
неопорезивих износа, чини разлика између оствареног примања и неопорезивог 
износа, увећана за припадајуће обавезе које се плаћају на терет примаоца 
прихода.  

Изузетно од става 1. тачка 15) овог члана, не опорезују се приходи од 
продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, укључујући и приход 
по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, као и 
узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, које остваре 
физичка лица: 

1) носиоци пољопривредног газдинства; 
2) која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу 

као осигураници по основу пољопривредне делатности, у складу са законом 
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање; 

3) корисници пољопривредне пензије. 
Налогодавцем у смислу става 1. тачка 17) овог члана сматра се домаће, 

односно страно правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је 
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директно или индиректно ангажовало предузетника или предузетника паушалца 
за обављање послова. 

Налогодавцем у смислу става 1. тачка 17) овог члана не сматра се 
домаће или страно правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је 
директни исплатилац накнаде предузетнику или предузетнику паушалцу, а које 
такву накнаду исплаћује у вези са извршавањем послова заступања или 
посредовања за рачун другог лица и за такав посао не наплаћује од тог другог 
лица или од предузетника или предузетника паушалца ништа осим уобичајене 
заступничке или посредничке провизије. 

У случају из става 16. овог члана, налогодавцем и исплатиоцем накнаде 
сматра се лице за чији рачун се врши исплата накнаде предузетнику или 
предузетнику паушалцу. 

Изузетно од одредаба става 1. тачка 17) овог члана, накнада коју 
оствари предузетник или предузетник паушалац који према закону који уређује 
релевантну делатност коју он обавља не може да буде у радном односу код 
налогодавца, не сматра се другим приходом у смислу овог члана. 

 
 
  

Члан 86. 
Стопа пореза на остале приходе износи 20%. 
Изузетно од става 1. овог члана, стопа пореза на приходе од осигурања 

лица износи 15%. 
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СТОПА ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ 

ОД: 
1) ОСИГУРАЊА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 84. ОВОГ ЗАКОНА ИЗНОСИ 15%; 
2) УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ 

ПЛАЋА САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, ЗА КОЈЕ СЕ НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ 
ПРИЗНАЈУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 85. СТАВ 5. ТАЧКА 2) ПОДТАЧКА (2) ОВОГ 
ЗАКОНА ИЗНОСИ 10%. 
 

Члан 87. 
Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица ГОДИШЊИМ 

ПОРЕЗОМ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ОПОРЕЗУЈЕ СЕ ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ 
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 РЕЗИДЕНАТА - доходак остварен на територији 
Републике и у другој држави; 

2) нерезиденти за НЕРЕЗИДЕНАТА - доходак остварен на територији 
Републике. 

Дохотком из става 1. овог члана сматра се годишњи збир: 
1) зарада из чл. 13. до 15в чл. 15А ДО 15В овог закона;  
2) опорезивог прихода од самосталне делатности из члана 33. став 2. и 

члана 40. ЧЛАНА 41. 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 члана 65в 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;  
6а) опорезивог прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б 

овог закона;  



38 
 

7) опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;  
8) прихода по основима из тач. 1) до 6) и тачке 7) овог става, остварених 

и опорезованих у другој држави за обвезнике из става 1. тачка 1) овог члана. 
Зараде из става 2. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тачке 2) 

тог става у вези са чланом 40. ЧЛАНОМ 41. овог закона и тач. 3), 6) и 7) тог 
става умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање 
плаћене на те приходе у Републици на терет лица које је остварило зараду, 
односно опорезиве приходе, а опорезиви приходи из тачке 2) тог става у вези 
са чланом 33. став 2. овог закона и тач. 4), 5) и 6а) тог става умањују се за 
порез плаћен на те приходе у Републици. За предузетнике који су се 
определили за личну зараду, зарада се умањује за порез и доприносе за 
обавезно социјално осигурање плаћене на те приходе у Републици на терет 
предузетника који се определио за зараду, а опорезиви приход из члана 33. 
став 2. овог закона који оствари од самосталне делатности умањује се за порез 
плаћен на те приходе у Републици.  

Обвезницима који последњег дана календарске године за коју се 
утврђује годишњи порез на доходак грађана имају мање од навршених 40 
година живота, годишњи збир зарада и опорезивих прихода из става 2. тач. 1) 
до 3) овог члана, претходно умањених у складу са одредбом става 3. овог 
члана, додатно се умањује за износ три просечне годишње зараде по 
запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према 
подацима републичког органа надлежног за послове статистике.  

Умањење из става 4. овог члана не може бити веће од износа годишњег 
збира зарада и опорезивих прихода из става 2. тач. 1) до 3) овог члана, 
претходно умањених у складу са одредбом става 3. овог члана.  

 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 којим се уређују доприноси 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 у складу са ст. 2. 
до 7. 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 тачним подацима надлежном пореском органу по истеку те године, а 
најкасније до 15. маја наредне године. 

НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА ПОРЕСКИ 
ОРГАН УНОСИ ПОДАТКЕ У ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И 
ПОСТАВЉА  ЈЕ НА ПОРТАЛ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 1. АПРИЛА 
ГОДИНЕ КОЈА СЛЕДИ ГОДИНИ ЗА КОЈУ СЕ УТВРЂУЈЕ ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА 
ДОХОДАК ГРАЂАНА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ИЗВРШИ ИЗМЕНУ, ОДНОСНО 
ДОПУНУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, У ДЕЛУ У КОМЕ 
НИСУ ИСКАЗАНИ ТАЧНИ И ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ И НАКОН ТОГА 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА 
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ.  

УКОЛИКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК У РОКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, ПОРЕСКА УПРАВА ПОДНОСИ ПОРЕСКУ 
ПРИЈАВУ ЗА ТО ЛИЦЕ. 

 
Члан 94. 
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Обвезник из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, који у 
току године започне обављање самосталне делатности, дужан је да поднесе 
пореску пријаву у којој ће дати процену прихода и расхода до краја прве 
пословне године, као и процену месечне аконтације пореза, најкасније у року од 
15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа, односно од дана почетка 
обављања делатности.  

Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности који у току 
године започне обављање самосталне делатности, опредељује се за паушално 
опорезивање у пријави за регистрацију надлежној организацији која води 
регистар привредних субјеката, у ком случају се сматра да је поднео пореску 
пријаву за паушално опорезивање. 

Изузетно од става 1. овог члана, лице које у току године започне 
обављање делатности а које се не региструје код организације која води 
регистар привредних субјеката, подноси пореску пријаву у року од 15 дана од 
дана регистрације. 

Обвезник из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, 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, за период од почетка 
пореског периода до дана престанка, односно прекида обављања самосталне 
делатности.  

Предузетник паушалац који у току године престане, односно прекине 
обављање самосталне делатности, дужан је да о томе обавести порески орган 
подношењем пореске пријаве у року од 30 дана од дана престанка, односно 
прекида обављања делатности. 

Обвезник у смислу члана 43. ст. 2. и 3. овог закона дужан је да у пореској 
пријави из става 4. СТАВА 3. 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 друго лице 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. ст. 1. до 3. 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.  

Предузетник који је порез плаћао на стварни приход у години која 
претходи години за коју се врши утврђивање пореза, уколико испуњава услове 
да буде паушално опорезован може да поднесе пореску пријаву за паушално 
опорезивање у тој години, најкасније до 31. јануара те године. 

 
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 када је остварио или започео остваривање прихода по основу 
преноса стварних права на непокретностима, ауторских и сродних права и 
права индустријске својине и удела у капиталу правних лица;  

2) истека сваког календарског полугодишта у којем је извршен пренос 
хартија од вредности и инвестиционих јединица.  

Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу 
којег може настати капитални добитак или губитак у складу са овим законом, 
дужан је да поднесе пореску пријаву најкасније у року од 120 дана од истека 
квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине.  

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, рок за подношење пореске 
пријаве је 120 дана од дана продаје непокретности по основу које обвезник 
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може да оствари право на пореско ослобођење сагласно члану 79. став 1. овог 
закона, односно од дана продаје дигиталне имовине по основу које обвезник 
може да оствари право на пореско ослобођење сагласно члану 79а став 1. овог 
закона.  

Изузетно од става 1. овог члана, за пренос права које је предузетник , 
предузетник пољопривредник и предузетник друго лице 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.  

Предузетник паушалац дужан је да посебно поднесе пореску пријаву за 
приходе на капиталне добитке.  

Пореску пријаву са обрачунатим порезом за који је чланом 100а став 1. 
тач. 2) и 3) и ставом 2. тог члана утврђена обавеза самоопорезивања, подноси 
се у року од 30 дана од дана остваривања прихода.  

ПОРЕСКА ПРИЈАВА СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ ЗА КОЈИ ЈЕ 
ЧЛАНОМ 100А СТАВ 1. ТАЧКА 2) ПОДТАЧ. (2) И (3) И ТАЧКА 3) И СТАВ 2. 
ОВОГ ЗАКОНА УТВРЂЕНА ОБАВЕЗА САМООПОРЕЗИВАЊА, ПОДНОСИ СЕ У 
РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ОСТВАРИВАЊА ПРИХОДА.  

Изузетно од става 6. овог члана пореска пријава за приходе за које се 
нормирани трошкови признају сагласно члану 12б овог закона, подноси се у 
року од 30 дана од истека квартала у коме су ти приходи остварени.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА 
ПРИХОДЕ ОД УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ОД АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА И 
УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ ПЛАЋА 
САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, У КОЈОЈ СЕ ИСКАЗУЈУ ОПРЕДЕЉЕНИ 
НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ САГЛАСНО ЧЛАНУ 56. СТАВ 2. И ЧЛАНУ 85. СТАВ 
5. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ИСТЕКА 
КВАРТАЛА У КОМЕ СУ ТИ ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ. 

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 8. овог члана прописује министар.  
 

Члан 98. 
Пореску пријаву обвезник је дужан да поднесе: 
1) за приходе од самосталне делатности - пореском органу на чијој 

територији има регистровано седиште; 
2) за приходе од непокретности и за приходе по основу пружања 

угоститељских услуга - пореском органу на чијој територији се налази 
непокретност, објекат домаће радиности, односно објекат сеоског туристичког 
домаћинства; 

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, односно боравиште. 

 
Члан 100. 

По решењу надлежног пореског органа утврђује се и плаћа порез на: 
1) паушални приход од самосталне делатности; 
2) капитални добитак; 
2а) приход по основу пружања угоститељских услуга у складу са 

законима којима се уређују туризам и угоститељство;. 
3) годишњи порез на доходак грађана. 

 
 

Члан 100а 
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Самоопорезивањем утврђују се и плаћају порези на следеће приходе: 
1) приходе од самосталне делатности предузетника, предузетника 

пољопривредника и предузетника другог лица који води пословне књиге у 
складу са чланом 43. ст. 2. и 3. овог закона;  

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

(1) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине; 
(2) камате; 
(3) друге приходе из члана 85. овог закона;  
3) приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице, 

предузетник, предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, по 
основу прихода од издавања непокретности и давања у закуп покретних ствари. 

САМООПОРЕЗИВАЊЕМ УТВРЂУЈУ СЕ И ПЛАЋАЈУ ПОРЕЗИ НА: 
1) ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА, 

ПРЕДУЗЕТНИКА ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ПРЕДУЗЕТНИКА ДРУГОГ ЛИЦА 
КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 43. СТ. 2. И 3. ОВОГ 
ЗАКОНА;  

2) ПРИХОДЕ КОЈЕ ИСПЛАЋУЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ КОЈИ НИЈЕ ПРАВНО 
ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ, И ТО: 

(1) ПРИХОДЕ ОД УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ОД АУТОРСКИХ И СРОДНИХ 
ПРАВА И УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД ЗА КОЈЕ СЕ 
ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД УТВРЂУЈЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ 55. СТАВ 2. И ЧЛАНУ 85. 
СТАВ 5. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА; 

(2) КАМАТЕ; 
(3) ДРУГЕ ПРИХОДЕ ИЗ ЧЛАНА 85. ОВОГ ЗАКОНА, ИЗУЗЕВ ПРИХОДА 

ИЗ ПОДТАЧКЕ (1) ОВЕ ТАЧКЕ; 
3) ПРИХОДЕ КОЈЕ ИСПЛАЋУЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ КОЈИ НИЈЕ ПРАВНО 

ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК 
ПОЉОПРИВРЕДНИК, ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ИЗДАВАЊА 
НЕПОКРЕТНОСТИ И ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ; 

4) ДОХОДАК КОЈИ СЕ ОПОРЕЗУЈЕ ГОДИШЊИМ ПОРЕЗОМ НА 
ДОХОДАК ГРАЂАНА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 87. ОВОГ ЗАКОНА. 

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 обрачунавања и плаћања пореза у складу са ставом 2. 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. 

Порез на зараду и друге приходе из ст. 1. и 2. овог члана, утврђује се и 
плаћа на приход који је обвезник примио, односно из прихода из ког је дужан да 
плати припадајуће обавезе. 

Обавезу обрачунавања и плаћања пореза има и обвезник - лице које је 
упућено, односно послато на рад код домаћег правног лица, по основу зараде и 
других примања које остварује од послодавца из друге државе који га је упутио, 
односно послао на рад у Републику код домаћег правног лица. 

Изузетно од става 5. овог члана, обвезник нема обавезу обрачунавања и 
плаћања пореза када је порез плаћен сагласно члану 99. став 3. овог закона.  

 
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ОД АУТОРСКИХ И 

СРОДНИХ ПРАВА И УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД НА КОЈЕ СЕ 
ПОРЕЗ ПЛАЋА САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, ЗА КОЈЕ ЈЕ ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД 
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УТВРЂЕН САГЛАСНО ЧЛАНУ 55. СТАВ 2. И ЧЛАНУ 85. СТАВ 5. ТАЧКА 2) 
ОВОГ ЗАКОНА, ПЛАЋА СЕ НА ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК ОСТВАРИО У 
КВАРТАЛУ. 

ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ПОДТАЧКА (1) ОВОГ 
ЧЛАНА ОСТВАРЕНИХ У СВАКОМ ПОСЕБНОМ КВАРТАЛУ ПОДНОСИ СЕ 
ПОРЕСКА ПРИЈАВА У КОЈОЈ СЕ ОБВЕЗНИК ОПРЕДЕЉУЈЕ ЗА ЈЕДНУ 
ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ, И ТО УТВРЂЕНУ САГЛАСНО ЧЛАНУ 55. СТАВ 2. 
ТАЧКА 1) И ЧЛАНУ 85. СТАВ 5. ТАЧКА 2) ПОДТАЧКА (1) ИЛИ САГЛАСНО 
ЧЛАНУ 55. СТАВ 2. ТАЧКА 2) И ЧЛАНУ 85. СТАВ 5. ТАЧКА 2) ПОДТАЧКА (2) 
ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 109. 

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 
пореза из става 1. овог члана дужни су да плаћају порез у висини обавезе која 
одговара износу пореза утврђеног решењем за претходну годину. 

Порез на капиталне добитке надлежни порески орган утврђује на основу 
података из пореске пријаве као и на основу других података. 

Обвезник пореза на капитални добитак у пореској пријави исказује 
податке о цени оствареној преносом права, удела и хартија од вредности и 
њиховој набавној цени и право на пореско ослобођење. 

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, члана 79а став 1, 
члана 79б став 1. и члана 80. овог закона, утврђује се решењем надлежног 
пореског органа на основу документације о решавању стамбеног питања, 
односно документације о улагању средстава остварених продајом дигиталне 
имовине, односно о уносу неновчаног улога у капитал привредног друштва, 
приложене уз пореску пријаву.  

Повраћај плаћеног пореза на капиталне добитке из члана 79. став 2. и 
члана 79а став 2. овог закона остварује се на захтев обвезника, уз који је 
приложена документација о решавању стамбеног питања, односно 
документација о улагању средстава остварених продајом дигиталне имовине.  

Приход по основу пружања угоститељских услуга утврђује се на основу 
података из пореске пријаве, критеријума и елемената из члана 84б овог 
закона, као и на основу других података.  

До доношења решења о утврђивању пореза за текућу годину, обвезници 
пореза из члана 84б овог закона дужни су да плаћају порез у висини обавезе 
која одговара износу пореза утврђеног решењем за претходну годину.  

Обвезник из члана 84б овог закона који у току године започне пружање 
угоститељских услуга дужан је да плаћа порез почев за наредни квартал у 
односу на онај у коме је почео да пружа услуге.  

У случају када у току године дође до промене елемената који су од 
значаја за висину пореске обавезе, порески орган решењем утврђује нову 
пореску обавезу која се плаћа почев за наредни квартал у односу на квартал у 
коме је дошло до промене елемената од значаја за висину пореске обавезе. 

У случају када у току године престане да пружа угоститељске услуге, 
обвезник је дужан да изврши пореску обавезу закључно за квартал у коме је 
престао да пружа услуге. 

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. 
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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 пореза - на 

годишњи порез на доходак грађана и на капиталне добитке; 
3) 15 дана од дана истека квартала - на приход по основу пружања 

угоститељских услуга. 
 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 

 
ЧЛАН 25.  

ПРВО УСКЛАЂИВАЊЕ НОРМИРАНИХ ТРОШКОВА У ДИНАРСКОМ 
ИЗНОСУ ОД 57.900 ДИНАРА И 96.000 ДИНАРА ИЗ ЧЛАНА 3. ОВОГ ЗАКОНА, 
ГОДИШЊИМ ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА ВРШИ СЕ ПОЧЕВ У 2024. 
ГОДИНИ. 

 
ЧЛАН 26.  

ПРВО УСКЛАЂИВАЊЕ НЕОПОРЕЗИВОГ ИЗНОСА ЗАРАДЕ ОД 21.712 
ДИНАРА ИЗ ЧЛАНА 5. ОВОГ ЗАКОНА, ГОДИШЊИМ ИНДЕКСОМ 
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА ВРШИ СЕ ПОЧЕВ У 2024. ГОДИНИ. 

 
ЧЛАН 27. 

 ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2023. 
ГОДИНЕ. 
 

ЧЛАН 28. 
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  

 
Овлашћени предлагач прописа: Влада  
Обрађивач: Министарство финансија (искључива надлежност) 
 
2. Назив прописа 
 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 
Draft Law on amendments and suplements to Individual Income Tax Law 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама Прелазног 
споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са 
једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 

 
а) Одредбe Споразума и Прелазног споразума којe се односе на нормативну 
садржину прописа     
 
Наслов IV - Слободан проток робе, члан 37. Споразума  
 
Наслов VIII - Политике сарадње, члан 100. Споразума  
  
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума 
 
Примењује се рок из члана 72. Споразума, као општи рок за усклађивање 
прописа. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума 
 
У потпуности испуњава обавезе које произилазе из одредаба Споразума и 
Прелазног споразума. 

 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произилазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније 
 
    3.16. Опорезивање, 3.16.1. Директно опорезивање 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађеност са њима  
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 
 



45 
 

    CELEX: 32009L0133 Директива Савета 2009/133/ЕЗ. 
    У овом тренутку није било усклађивање са предметном директивом које је 
предвиђено у  складу са роковима према НПАА. 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 

 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве). 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 

 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 
Не 

 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености. 
 
У изради Предлога закона нису учествовали консултанти. 


