
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 

АДМИНИСТРАЦИЈИ 

Члан 1.  

У Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 
85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 
2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 
112/15, 15/16, 108/16 и 30/18), у члану 1. став 2. брише се.  

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 2. 

У члану 2a став 2. тачка 6) речи: „1а), 9), 12 и 13д),” замењују се речима: 
„9) и 12)”. 

Члан 3. 

У члану 3. став 3. брише се. 

Члан 4. 

У члану 11. став 1. речи: „као и прекршаје из области игара на срећу,” 
бришу се. 

Члан 5. 

У члану 55. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, ако порески обвезник не поднесе 
пореску пријаву, пореско решење о утврђивању пореза из члана 54. став 2. 
тачка 2) подтачка 2) овог закона, Пореска управа доноси без претходног 
изјашњења обвезника о чињеницама које су од значаја за одлучивање, када се 
утврђивање пореза врши на основу података из евиденција надлежних органа, 
односно документације издате од стране надлежних органа и јавних 
бележника.”. 

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

Члан 6. 

У члану 124. став 2. речи: „контроле приређивања игара на срећу и ” 
бришу се. 

Члан 7. 

Глава трећа ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА 
СРЕЋУ, називи чл. 129м - 129р и чл. 129љ - 129р бришу се. 

Члан 8. 

У члану 131. став 1. тачка 4) тачка и запета на крају замењују се тачком, 
а тачка 5) брише се. 

Члан 9. 

У члану 159б став 1. после речи: „Државни органи и организације” додају 
се запета и речи: „органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, 
јавна предузећа и правна и физичка лица којима су поверена јавна 
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овлашћења”, а после речи: „утврђивање” додају се запета и речи: „контролу и 
наплату”. 

Члан 10. 

У члану 160. тачка 1а) брише се. 

У тачки 6) запета и речи: „прекршаје прописане законом који уређује 
фискалне касе, као и прекршаје из области игара на срећу” замењују се речима: 
„и прекршаје прописане законом који уређује фискалне касе”. 

Тачка 13д) брише се. 

Члан 11.  

Назив члана 181б и члан 181б бришу се. 

Члан 12.  

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2019. 
године. 
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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, према којима Република Србија, између осталог, 
уређује порески систем и обезбеђује финансирање остваривања права и 
дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
- Проблеми које би закон требало да реши, односно циљеви који се 

законом постижу 

 
Основни разлог за доношење овог закона којим се врше измене и допуне 

одредаба Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 
гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 
85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 
2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично 
тумачење, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18 - у даљем тексту: Закон), огледа се у 
брисању одредаба које прописују надлежност Пореске управе у области игара 
на срећу и пребацивање те надлежности на Управу за игре на срећу. 

Наиме, указујемо да се кроз одредбе Предлога закона о изменама и 
допунама Закона о играма на срећу, који је такође у процедури усвајања, 
оснива Управа за игре на срећу као орган управе у саставу Министарства 
финансија и уређују се њена надлежност и организација. Почев од 1. марта 
2019. године Управа за игре на срећу самостално извршава послове у области 
игара на срећу на целокупној територији Републике Србије и организује се тако 
да обезбеђује функционално јединство у спровођењу прописа у области игара 
на срећу. 

Наведени пренос надлежности предложен је из разлога унапређења 
ефикасности контроле пословања у области игара на срећу, имајући у виду да 
ће се усвајањем нове организационе структуре Пореска управа растеретити 
непореских активности пребацивањем надлежности у области игара на срећу 
на Управу за игре на срећу, те потребу постојања јединственог надзора у 
наведеној области сходно одредбама закона који уређује инспекцијски надзор. 

Такође, указујемо да новоформирана Управа за игре на срећу преузима 
државне службенике у Пореској управи – Сектору за игре на срећу, као и 
предмете, информациони систем, архиву, опрему и средства за рад. 

 
Поред наведеног, као разлог  за доношење овог закона огледа се у томе 

што је поједине одредбе овог закона неопходно прецизирати, односно 
извршити правнотехничко усаглашавање, како би се примена Закона 
реализовала са што мање тумачења и на тај начин допринело бржем 
спровођењу пореског поступка и ефикаснијем раду пореске администрације, 
као и већој доследности у његовој примени.  

 
- Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона 

 
Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема 

могућности да се циљеви који се желе постићи реше без доношења закона. 

 

- Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема 
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Уређивањем ове материје законом даје се допринос правној сигурности 
и обезбеђује транспарентност у вођењу пореске политике. Наиме, закон је 
општи правни акт који се објављује и који ствара једнака права и обавезе за све 
субјекте који се нађу у истој пореско-правној ситуацији, чиме се постиже 
транспарентност у његовој примени. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА  
 
Уз чл. 1-4, чл. 6-8. и чл. 10. и 11. Предлога закона - водећи рачуна да 

новоформирана Управа за  игре на срећу, почев од 1. марта 2019. године 
преузима надлежности Пореске управе у пословима из области игара на срећу 
који су, према ЗПППА, у надлежности Министарства финансија – Пореске управе, 
предлаже се брисање предметних одредаба, са применом, такође од 1. марта 
2019. године. 

 
Уз чл. 5. и 9. Предлога закона – у циљу ажурирања базе података, 

повећања обухвата обвезника пореза на имовину, као и ефикаснијег 
администрирања других изворних прихода јединица локалних самоуправа, 
предлаже се измена члана 55. Закона, тако што се новим ставом 4. овог члана 
прописује да изузетно, ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву, пореско 
решење о утврђивању пореза донеће се без претходног изјашњења обвезника о 
чињеницама које су од значаја за одлучивање, када су основ за утврђивање 
пореза подаци из евиденција надлежних органа, односно документација издата од 
стране надлежних органа и јавних бележника. 

С тим у вези, у члану 159б Закона прописује се  обавеза, поред државних 
органа и организација и за органе територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, јавна предузећа и правна и физичка лица којима су поверена јавна 
овлашћења да на захтев јединица локалних самоуправа достављају податке од 
значаја за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода јединица локалне 
самоуправе.  

 
Уз члан 12. Предлога закона - Предлаже се да овај закон ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а 
примењује почев од 1. марта 2019. године. 

 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 

финансијска средства у буџету Републике Србије.  
 

V.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 
Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са 

чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, брoj 
20/12 – пречишћен текст), имајући у виду да је неопходно обезбедити несметан 
рад органа и организација чије се функционисање финансира из буџета 
Републике Србије, као и да би се обезбедили услови за благовремену примену 
предложених законских решења, што може имати позитиван утицај на 
остваривање правне сигурности и обезбеђивање транспарентности у вођењу 
пореске политике. 
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VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
Будући да се овим законом уређују порески поступак и пореска 

администрација, како би се у процесном смислу допринело остваривању мера 
фискалне политике које се уређују материјалним пореским прописима, обрачун 
ефеката на бази измена и допуна овог закона није могуће прецизно исказати у 
апсолутном износу, због чега он није дат у овим износима сагласно одредби 
члана 40. став 2. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06-
пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14).  

 
Постоји неколико кључних ефеката предложених промена у смислу 

јачања правне сигурности успостављањем јасних правила и прецизирањем 
појмова и поступака који осигуравају једнообразност у поступању Пореске 
управе чиме унапређују услове пословања обвезницима обезбеђујући 
извесност последица одређене пореско-правне ситуације, на који начин се 
отклања неизвесност која се јавља као последица неусаглашености у укупном 
правном оквиру за пословање. 

 
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону. 

 

Предложена решења имају утицај на све учеснике у пореско-правном 
поступку, дакле како на саме пореске обвезнике и Пореску управу, тако и на 
остале субјекте који су обавезни да учине неку радњу у пореском поступку.  

 
Закон ће имати позитиван утицај на: 
 

Пореску управу – имајући у виду да ће се усвајањем нове организационе 
структуре Пореска управа растеретити непореских активности пребацивањем 
надлежности у области игара на срећу на Управу за игре на срећу, а тиме и 
непосредно на све пореске обвезнике – водећи рачуна о даљем унапређењу 
пословања у раду Пореске управе чиме се доприноси и бржем и једноставнијем 
раду Пореске управе. 

 
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима). 
 

Примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове 
пореским обвезницима, имајући у виду да новоформирана Управа за игре на 
срећу преузима државне службенике у Пореској управи – Сектору за игре на 
срећу, као и предмете, информациони систем, архиву, опрему и средства за 
рад. 

 
3.    Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити. 
 
Као што је наведено, порески обвезници (привредни субјекти и физичка 

лица) неће сносити директне трошкове доношењем овог закона, али се такође 
оцењује се да је потреба за превазилажењем проблема већа од могућих 
индиректних трошкова које би примена овог закона могла створити.  

У погледу одредаба којима се прописује да Управа за игре на срећу 
почев од 1. марта 2019. године преузима надлежности Пореске управе за 
обављање послова у области игара на срећу, који су према Закону, у 
надлежности Министарства финансија – Пореске управе, указујемо да се кроз 
одредбе Предлога закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, 
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који је такође у процедури усвајања, прописује да новоформирана Управа за 
игре на срећу преузима државне службенике у Пореској управи – Сектору за 
игре на срећу, као и предмете, информациони систем, архиву, опрему и 
средства за рад. 

Наведени пренос надлежности предложен је из разлога унапређења 
ефикасности контроле пословања у области игара на срећу, имајући у виду да 
ће се усвајањем нове организационе структуре Пореска управа растеретити 
непореских активности пребацивањем надлежности у области игара на срећу 
на Управу за игре на срећу, те потребу постојања јединственог надзора у 
наведеној области сходно одредбама закона који уређује инспекцијски надзор. 

 
4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција. 
 

Оцењује се да примена овог закона неће допринети стварању нових 
привредних субјеката али ће, у одређеној мери, посредством побољшања 
услова пословања и јачању правне сигурности посредно позитивно утицати на 
очување тржишне конкуренције. 

 
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

закону. 
 
Приликом израде овог законског решења усвојене су иницијативе за 

изменом појединих одредаба закона, како од стране пореских обвезника, тако и 
бројних државних органа и других организација. 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији је у поступку припреме достављен надлежним 
органима.  

 
6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило 

оно што се доношењем закона намерава. 
 

Министарство финансија – Пореска управа (за јавне приходе које 
утврђује, наплаћује и контролише) и надлежни порески органи јединица 
локалних самоуправа (за своје изворне јавне приходе – локалне порезе које 
утврђује, наплаћује и контролише) надлежни су за спровођење овог закона. 

Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним 
публиковањем Билтена службених објашњења и стручних мишљења за 
примену финансијских прописа, њиховим објављивањем на званичној интернет 
страни, као и на други погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност, 
информисаност и доступност информацијама, како би се на овај начин 
допринело остваривању циљева постављених доношењем овог закона. 

Како би се остварили циљеви који се доношењем овог закона желе 
постићи, по потреби ће ово министарство давати мишљења о његовој примени, 
а органи управе одговарајућа упутства за његово спровођење. 

Такође, указујемо да ће се у оквиру Пореске управе припремити 
инструкције за поступање, како би се обезбедила једнообразна примена 
одредаба закона које ће се односити, како на поступање надлежних 
организационих јединица Пореске управе, тако и на саме пореске обвезнике. 
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VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА O ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ  
AДМИНИСТРАЦИЈИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
 

Члан 1. 
 Овим законом уређују се поступак утврђивања, наплате и контроле 
јавних прихода на које се овај закон примењује (у даљем тексту: порески 
поступак), права и обавезе пореских обвезника, регистрација пореских 
обвезника и пореска кривична дела и прекршаји. 
 Овим законом уређује се и поступак обављања послова државне управе 
у области игара на срећу. 
 Овим законом образује се Пореска управа, као орган управе у саставу 
министарства надлежног за послове финансија и уређују њена надлежност и 
организација. 
 

Члан 2а 
 Овај закон примењује се и на изворне јавне приходе јединица локалне 
самоуправе које те јединице утврђују, наплаћују и контролишу у јавноправном 
односу, као и на споредна пореска давања по тим основама, укључујући и 
изворне јавне приходе које јединице локалне самоуправе утврђују, наплаћују и 
контролишу у поступцима у којима доносе пореске управне акте, као и друге 
акте у управном поступку. 
 Код утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних 
пореских давања из става 1. овог члана, издавања прекршајног налога, као и 
код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске 
прекршаје надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне 
самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, осим 
права и обавеза које се односе на: 

  1) идентификацију и регистрацију пореских обвезника; 
  2) процену пореске основице методом парификације и методом унакрсне 

процене; 
  3) откривање пореских кривичних дела; 
  4) брисана - са 108/2016 
  4а) брисана - са 47/2013 
  5) брисана - са 53/2010 
 6) остала права и обавезе Пореске управе садржане у одредбама члана 

160. тач. 1а), 9), 12) и 13д), 9) И 12) и чл. 161, 164. и 167 - 171. овог закона. 
 

Члан 3. 
 Ако је другим законом питање из области коју уређује овај закон уређено 
на друкчији начин, примењују се одредбе овог закона. 
 Ако овим законом није друкчије прописано, порески поступак се 
спроводи по начелима и у складу са одредбама закона којим се уређује општи 
управни поступак, односно у складу са одредбама закона којим се уређује 
инспекцијски надзор. 
 У поступку који води Пореска управа у вези са издавањем и 
одузимањем, одобрења, дозвола, сагласности и др., применом закона којим се 
уређују игре на срећу, сходно се примењује закон којим се уређује општи 
управни поступак, ако тим законом није друкчије одређено. 

 

 
Члан 11. 

 Пореска управа, у оквиру послова државне управе, води првостепени 
порески поступак, јединствени регистар пореских обвезника и пореско 
рачуноводство, процењује тржишну вредност непокретности у складу са 
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законом, открива пореска кривична дела и прекршаје и њихове извршиоце, 
надлежном прекршајном суду подноси захтеве за покретање прекршајног 
поступка за пореске прекршаје, прекршаје прописане законом који уређује 
фискалне касе, као и прекршаје из области игара на срећу, издаје прекршајне 
налоге за ове прекршаје и обавља друге послове одређене овим законом.  
   Пореска управа самостално извршава послове из става 1. овог члана 
на целокупној територији Републике Србије (у даљем тексту: Република) и 
организује се тако да обезбеђује функционално јединство у спровођењу 
пореских прописа. 
 У циљу обезбеђења јединственог спровођења прописа из надлежности 
министарства надлежног за послове финансија, акти (објашњења, мишљења, 
инструкције, упутства и сл.) о примени тих прописа које даје министар надлежан 
за послове финансија, односно лице које он овласти, обавезујући су за 
поступање Пореске управе. 
 Акти из става 3. овог члана објављују се на интернет странама 
министарства надлежног за послове финансија и Пореске управе. 

 
Члан 55. 

Пореско решење о утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2) 
подтачка (1) овог закона Пореска управа доноси на основу података из 
пословних књига и евиденција пореског обвезника, и чињеничног стања 
утврђеног у поступку контроле, у складу са одредбом члана 129. овог закона. 

Пореско решење о утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2) 
подтачка (2) овог закона Пореска управа доноси на основу података из 
евиденција надлежних органа, података из пореске пријаве, односно измењене 
пореске пријаве а, по потреби, и на основу података из пословних књига и 
евиденција пореског обвезника. 

Ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву, пореско решење о 
утврђивању пореза донеће се на основу података из пословних књига и 
евиденција пореског обвезника и чињеничног стања утврђеног у поступку 
контроле. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК НЕ 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, ПОРЕСКО РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ 
ПОРЕЗА ИЗ ЧЛАНА 54. СТАВ 2. ТАЧКА 2) ПОДТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, 
ПОРЕСКА УПРАВА ДОНОСИ БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ИЗЈАШЊЕЊА ОБВЕЗНИКА О 
ЧИЊЕНИЦАМА КОЈЕ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ, КАДА СЕ 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА ВРШИ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА 
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ 
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА. 

Ако се у поступку доношења решења из ст. 1-3. овог члана утврди да 
подаци из пореске пријаве, пословних књига и евиденција не одговарају 
стварном стању, пореско решење о утврђивању пореза донеће се на основу 
процене пореске основице, на начин уређен у одредбама чл. 58-60. овог закона. 

Изузетно, решење о утврђивању пореза Пореска управа може донети 
непосредним одлучивањем, када је основ за утврђивање пореза увид у податке 
из евиденција надлежних органа, без претходног изјашњавања обвезника о 
чињеницама које су од значаја за одлучивање. 
                                                                 

Члан 124. 
 Налог за теренску контролу, односно позив из члана 123. став 3. овог 
закона, Пореска управа доставља пореском обвезнику, на начин из члана 36. 
овог закона, непосредно пре почетка контроле.  
 У случају из члана 118. став 3. овог закона, контроле приређивања игара 
на срећу и контроле евидентирања промета преко фискалних каса, контроле у 
вези радног ангажовања лица, контроле отпремања и допремања производа у 
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акцизна складишта, поступак пореске контроле врши се без достављања 
налога, односно позива за пореску контролу пореском обвезнику.  
Порески инспектор је дужан да покаже службену легитимацију пореском 
обвезнику. 
 Пореска управа може да одложи почетак спровођења пореске контроле 
ако порески обвезник поднесе усмени приговор одмах по пријему налога из 
става 1. овог члана, наводећи разлоге за одлагање контроле, с тим што је у 
року од 24 часа од пријема налога дужан да достави приговор у писменом 
облику Пореској управи. 
 Ако порески инспектор оцени да је усмени приговор изјављен да би се 
ометала пореска контрола, отпочеће поступак контроле и навести у записнику 
разлоге на основу којих је донео такву одлуку. 
 По приговору из става 4. овог члана, Пореска управа доноси закључак 
против којег није допуштен правни лек. 

 
ГЛАВА ТРЕЋА 

ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 
У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ 

 
Члан 129љ 

 Пореска управа обавља послове државне управе у области игара на 
срећу, у складу са прописима којима се уређују игре на срећу, ако овим законом 
није друкчије прописано. 
 

Надлежност Пореске управе у вршењу контроле у области игара на срећу 
 

Члан 129м 
 Пореска управа врши контролу у области игара на срећу прикупљањем, 
обрадом и анализом података, информација и документације који се тој управи 
достављају од стране приређивача игара на срећу, као и других података у 
складу са прописима којима се уређују игре на срећу. 
 Пореска управа врши контролу и на основу података добијених од 
других државних органа и ималаца јавних овлашћења. 
 

Појам пореске контроле послова у области игара на срећу 
 

Члан 129н 
 Пореска контрола представља радње којима Пореска управа проверава 
потпуност и усклађеност са законом података које јој доставља приређивач 
игара на срећу, упоређивањем са подацима из службених евиденција које води, 
односно којима располаже Пореска управа. 
 Пореску контролу врши порески инспектор, у просторијама Пореске 
управе. 
 
Послови који се обављају у пореској контроли послова у области игара на срећу 

 
Члан 129њ 

 У поступку пореске контроле проверава се и обрађује математичка 
тачност, формална исправност и потпуност дневних, месечних и годишњих 
извештаја о промету, које приређивач доставља у писаној или електронској 
форми, као и других извештаја које приређивач, у складу са законом, доставља 
Пореској управи. 
 Ако се у поступку обраде дневних, месечних и годишњих извештаја о 
промету утврди да постоји математичка грешка, Пореска управа ће донети 
решење којим се приређивачу налаже да грешку отклони. 
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 Ако се у поступку обраде дневних, месечних, годишњих и других 
извештаја о промету утврди да су формално неисправни, погрешно попуњени 
или непотпуни, порески инспектор ће донети закључак којим ће наложити 
приређивачу да, у року од три дана, отклони грешке, односно допуни извештај. 
 Ако приређивач не поступи по закључку из става 3. овог члана, сматраће 
се да извештаји нису поднети Пореској управи. 
 
Учешће приређивача у поступку пореске контроле послова у области игара на 

срећу 
 

Члан 129о 
 Приређивач је дужан да, на позив Пореске управе, непосредно или 
преко пуномоћника, учествује у поступку пореске контроле и да пружи тражена 
објашњења и документацију у року који одреди Пореска управа. 
 

Промена накнаде за добијање одобрења и приређивање игара на срећу 
 

Члан 129п 
 Порески инспектор је дужан да сачини записник о утврђеном 
чињеничном стању у поступку пореске контроле. 
 Приређивач има право да, у року од три дана од дана достављања 
записника о пореској контроли, поднесе примедбе на тај записник. 
 Порески инспектор је дужан да примедбе из става 2. овог члана 
размотри у року од три дана од дана достављања и сачини допуну записника. 
 Ако се у поступку пореске контроле утврде неправилности у погледу 
података од значаја за утврђивање висине накнаде, Пореска управа доноси 
решење о отклањању неправилности. 
 

Надлежност Пореске управе у вршењу надзора пореском контролом 
 

Члан 129р 
 Пореска управа врши пореску контролу над приређивањем игара на 
срећу у складу са овим законом, која представља поступак провере и 
утврђивања законитости и правилности приређивања игара на срећу сходно 
прописима којима се уређује приређивање игара на срећу. 
 На поступак пореске контроле приређивања игара на срећу, мере које се 
предузимају у току и после обављене контроле, као и на поступак по правним 
лековима, сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на пореску 
контролу. 
 У поступку пореске контроле, порески инспектор има овлашћење да 
присуствује отварању, обрачунавању и затварању столова и аутомата за игре 
на срећу, као и дневном обрачуну благајне, у играчницама, у просторијама са 
аутоматима, односно уплатно-исплатним местима.  
 Ако у вршењу послова пореске контроле порески инспектор утврди да се 
приређивање игара на срећу врши без одобрења Пореске управе или другог 
органа надлежног за издавање тог одобрења, односно супротно одредбама 
закона који регулише област игара на срећу, без одлагања ће донети решење о 
привременом затварању објекта, односно просторија у којима се врши 
приређивање игара и привременом одузимању опреме и предмета који су 
употребљени или су могли бити употребљени за приређивање игара на срећу, 
независно од тога да ли је донето решење из члана 129а ст. 2. и 4. овог закона. 
 Порески инспектор је дужан да, ако утврди да чињенице и околности 
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело од 
стране лица од кога је привремено одузета опрема и предмети, одмах након 
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доношења решења из става 4. овог члана, поступи на начин из члана 136. овог 
закона. 
 Након окончања кривичног поступка Пореска управа одлучиће решењем 
о привремено одузетој опреми и предметима. 
 Ако се у поступку пореске контроле приређивача игара на срећу утврди 
држање и коришћење непријављених аутомата, столова, уплатно-исплатних 
места који служе за приређивање посебних игара на срећу клађења или опреме 
која служи за приређивање игара на срећу преко средстава електронске 
комуникације, порески инспектор ће предузети мере из ст. 4-6. овог члана. 
 Решење из ст. 4. и 6. овог члана је коначно. 
 Трошкове извршења решења из ст. 4. и 6. овог члана у целости сноси 
порески обвезник. 

 

Члан 131. 
 У току пореске контроле порески инспектор изриче пореском обвезнику 
забрану вршења делатности у трајању до годину дана ако утврди да се: 

 1) делатност обавља тако да робу и услуге не прати веродостојна 
документација од значаја за утврђивање пореза (отпремница, фактура, изјава 
купца и др.); 

 2) избегава утврђивање и плаћање пореза тако што се не уплаћује 
дневни пазар, у складу са прописима; 

 3) избегава утврђивање и плаћање пореза радним ангажовањем лица 
која немају закључен уговор о раду или други акт о радном ангажовању донет у 
складу са прописима о радним односима, као и ако та лица нису, у складу са 
прописима, пријављена надлежној организацији обавезног социјалног 
осигурања; 

  4) промет од продаје роба или пружања услуга не региструје преко 
фискалне касе или на други прописани начин;. 

 5) приређују игре без претходно прибављеног мишљења министарства 
надлежног за послове финансија, а у складу са прописима који уређују област 
игара на срећу.  
 Забрана вршења делатности пореском обвезнику коме су у току пореске 
контроле утврђене неправилности из става 1. овог члана, изриче се: 

 1) у трајању до 15 дана уколико се у поступку контроле код пореског 
обвезника утврди неправилност први пут; 

 2) у трајању до 90 дана уколико се у поступку контроле код пореског 
обвезника утврди неправилност други пут; 

 3) у трајању до једне године уколико се у поступку контроле код пореског 
обвезника утврди ова неправилност трећи пут. 
 Забрана вршења делатности из става 2. овог члана, изриче се за 
неправилности утврђене у периоду од 24 месеца од прве утврђене 
неправилности у поступку пореске контроле. 
 Забрана вршења делатности пореском обвезнику изриче се за пословне 
просторије пореског обвезника у којима су у току пореске контроле утврђене 
неправилности из става 1. тач. 1) - 4) овог члана. 
 Ако порески обвезник врши продају акцизних производа који нису 
обележени на прописани начин, изриче му се заштитна мера - забране 
обављања делатности за правно лице, односно предузетника у трајању од три 
месеца до једне године. 
 

Члан 159б 
Државни органи и организације, ОРГАНИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 

АУТОНОМИЈЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНА И 
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈИМА СУ ПОВЕРЕНА ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА дужни су да на 
захтев органа јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана пријема 
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захтева, доставе податке којима располажу вршећи послове из своје 
надлежности, а који су од значаја за утврђивање, КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ 
изворних прихода јединице локалне самоуправе на које се примењује овај 
закон. 

Јединица локалне самоуправе не плаћа накнаду трошкова, односно 
таксу, за податке које прибавља од органа и организација из става 1. овог 
члана, за потребе утврђивања њених изворних прихода на које се примењује 
овај закон. 
 

      Члан 160.   
        Пореска управа: 

 1) врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води 
јединствен регистар пореских обвезника; 

  1а) води регистре у области игара на срећу у складу са прописима 
којима се уређују игре на срећу; 

  2) врши утврђивање пореза у складу са законом; 
  3) врши пореску контролу у складу са законом; 
  4) врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских 

давања; 
 5) открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим 

предузима законом прописане мере; 
  5а) брисано - са 68/2014 
 6) издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, 
прекршаје прописане законом који уређује фискалне касе, као и прекршаје из 
области игара на срећу И ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ 
ФИСКАЛНЕ КАСЕ; 

  6а) брисано - са 53/2010 
  7) брисано - са 108/2016 
  7а) брисано - са 101/2011 
  7б) брисано - са 108/2016 
  8) стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког 

опорезивања; 
  9) развија и одржава јединствени порески информациони систем; 
  10) води пореско рачуноводство; 
  11) планира и спроводи обуку запослених; 

   11а) врши унутрашњу контролу над применом закона и других прописа 
од стране њених организационих јединица, као и унутрашњу контролу рада и 
понашања пореских службеника и намештеника у вези са радом и у случајевима 
када се утврди противправно поступање или понашање покреће и води 
одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности; 

  11б) брисано - са 30/2018 
 11в) обавља интерну ревизију свих организационих делова пореске 

управе у складу са законом и међународним стандардима интерне ревизије у 
јавном сектору; 

 12) пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских 
прописа за порезе које утврђује, контролише и наплаћује, у складу са кодексом 
понашања запослених у пореској управи; 

  13) обезбеђује јавност у раду; 
  13а) брисано - са 30/2018 
  13б) брисано - са 30/2018 
  13в) брисано - са 30/2018 
  13г) брисана - са 47/2013 
  13д) обавља послове државне управе у области игара на срећу, у складу 

са законом; 
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  14) обавља друге послове у складу са законом; 
  15) обавља и друге послове на основу закључених уговора уз накнаду, у 

складу са законом. 
 

Прекршаји у области игара на срећу 
 

Члан 181б  
 Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
Државна лутрија Србије, односно правно лице, ако Пореској управи не достави 
дневне, месечне и годишње извештаје о промету, у писаној или електронској 
форми (члан 129њ). 
 Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
Државна лутрија Србије, односно правно лице, које се не одазове на позив 
Пореске управе, непосредно или преко пуномоћника, за учествовање у поступку 
пореске контроле, односно не пружи потребна објашњења и документацију у 
року који одреди Пореска управа (члан 129о). 
 За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одговорно лице у 
Државној лутрији Србије, односно одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 15.000 до 150.000 динара. 
 

ЧЛАН 12. 
                 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”,  А  
ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 1. МАРТА 2019. ГОДИНЕ. 
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ИЗЈАВA  

О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 
О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ СА ПРОПИСИМА 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
 
1. Овлашћени предлагач: Влада  
    Обрађивач: Министарство финансија  
 
2. Назив прописа 
 ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ 
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
 
 DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPLEMENTS TO LAW ON TAX 
PROCEDURE AND TAX ADMINISTRATION 
 
3. Усклађеност прописа с 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): 
 
а) Одредбe Споразума којe се односе на нормативну садржину прописа     
 

Чл. 37, 72, 73. и 100. Споразума 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума 
 
 Примењује се рок из члана 72. Споразума, као општи рок за 
усклађивање прописа, као и остали  рокови предвиђени у одредбама тачке 3а) 
ове изјаве. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе 
Споразума 
 

Испуњава у потпуности. 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произилазе из наведене одредбе Споразума 

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније 

/ 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 
 
Уговор о функционисању Европске уније, наслов VII – Заједничка правила о 
конкуренцији, опорезивању и усклађивању прописа - Усклађено 
 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 
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Секундарни извори права Европске уније погледу пореског поступка и пореске 
администрације нису релевантни за нормативну уређеност Предлога закона. 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима 

/ 
 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 

/ 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 
 

У складу са роковима из Споразума 
 
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 у погледу предложене материје обухваћене овим 
законом.   
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 

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

/ 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 
њихово мишљење о усклађености? 
 

У изради Предлога закона нису учествовали консултанти. 
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