
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

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 и 68/14-др. 
закон), у члану 3. став 1. мења се и гласи: 

„Порезу на доходак грађана подлежу следеће врсте прихода: 

1) зараде; 

2) приходи од самосталне делатности; 

3) приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 
индустријске својине; 

4) приходи од капитала; 

5) приходи од непокретности; 

6) капитални добици; 

7) остали приходи.” 

Члан 2. 

У члану 9. став 1. тачка 4) после речи: „незапослености” додају се речи: 
„и друге врсте накнада које, у оквиру програма и мера активне политике 
запошљавања, плаћа Национална служба за запошљавање у складу са 
законом којим се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености”.  

Тачка 16) мења се и гласи: 

„16) уплате доприноса за обавезно социјално осигурање које је 
привредно друштво дужно да плати за оснивача, односно свог члана у складу 
са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање;” 

Тачка 19) мења се и гласи: 

„19) отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује 
запосленом за чијим је радом престала потреба у складу са законом којим се 
уређују радни односи, односно запосленом који ради на пословима за које више 
не постоји потреба или постоји потреба смањења броја извршилаца у складу са 
законом којим се уређује начин одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору - до износа који је утврђен тим законима;”  

Тачка 20) мења се и гласи: 

„20) отпремнина која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у 
процесу решавања вишка запослених у поступку приватизације у складу са 
актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка запослених у 
поступку приватизације - до износа утврђеног тим програмом;” 

У тачки 22) речи: „који уређују Војску” замењују се речима: „којима се 
уређује Војска”.  
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У тачки 23) речи: „који уређују унутрашње послове” замењују се речима: 
„којима се уређују унутрашњи послови”. 

У тачки 24) реч: „Аутономне” замењује се речју: „аутономне”. 

У тачки 25) запета и речи: „као и накнада за прикупљање и продају 
секундарних сировина и отпада (у даљем тексту: секундарне сировине) 
плаћених на текући рачун продавца” бришу се.  

У тачки 26) после речи: „освојених на” додају се речи: „међународним 
такмичењима и”. 

У тачки 27) реч: „који” замењује се речима: „којим се”. 

У тачки 28) тачка се замењује тачком и запетом. 

После тачке 28) додаје се тачка 29), која гласи: 

„29) накнада за рад чланова бирачких и гласачких одбора за 
спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања 
грађана, као и накнада за рад на попису становништва - до 5.000 динара у 
оквиру истог изборног циклуса, односно пописа становништва.” 

У ставу 2. речи: „тач. 10) до 13)” замењују се речима: „тач. 10), 11), 12), 
13) и 28)”. 

Члан 3.  

У члану 12а став 1. речи: „члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и 
члана 21а” замењују се речима: „члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), 
члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10)”. 

Члан 4. 

Члан 14. мења се и гласи: 

„Члан 14. 

Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и примања у облику бонова, 
хартија од вредности, осим акција стечених у поступку својинске 
трансформације, новчаних потврда, робе, као и примања остварена чињењем 
или пружањем погодности, опраштањем дуга, као и покривањем расхода 
обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем. 

Хартије од вредности, осим акција стечених у поступку својинске 
трансформације, које запослени добије од послодавца или од с послодавцем 
повезаног лица сматрају се зарадом у моменту стицања права располагања на 
тим хартијама од вредности. 

Зарадом из става 2. овог члана сматрају се и хартије од вредности које 
запослени добије на основу правила награђивања (опције на акције и др.) од 
послодавца или од с послодавцем повезаног лица. 

Примања из ст. 2. и 3. овог члана, која запослени добије од с 
послодавцем повезаног лица, при чему трошак сноси послодавац, сматрају се 
зарадом у моменту у којем запослени стекне права располагања на тим 
хартијама од вредности, односно у моменту кад се у смислу закона којим се 
уређује рачуноводство тај трошак призна као расход. 

Основицу пореза на зараду за примања из става 1. овог члана, осим 
хартија од вредности, представља: 

1) номинална вредност бонова и новчаних потврда, 
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2) цена која би се постигла продајом робе на тржишту, 

3) накнада која би се постигла на тржишту за услугу, односно погодност 
која се чини обвезнику, 

4) новчана вредност покривених расхода, 

увећана за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 
осигурање које из зараде плаћа запослени (у даљем тексту: припадајуће 
обавезе из зараде). 

Ако је запослени по основу примања из става 5. тач. 1) до 4) овог члана 
извршио новчана плаћања исплатиоцу зараде, основицу пореза на зараду чини 
разлика између вредности тих примања и новчаних плаћања која запослени 
врши исплатиоцу зараде, увећана за припадајуће обавезе из зараде, односно 
код самоопорезивања разлика између прихода који је примио, односно из кога 
је дужан да плати припадајуће обавезе из зараде и новчаних плаћања која је 
извршио. 

Основицу пореза на зараду из ст. 2. и 3. овог члана чини тржишна 
вредност хартија од вредности увећана за припадајуће обавезе из зараде, у 
моменту стицања права располагања на тим хартијама од вредности.  

Ако је хартије од вредности из ст. 2. и 3. овог члана запослени стекао 
куповином по цени која је нижа од тржишне, основицу пореза на зараду чини 
разлика између тржишне цене тих хартија од вредности у моменту стицања и 
износа који је запослени платио, увећана за припадајуће обавезе из зараде. 

Ако је тржишна вредност хартија од вредности изражена у страној 
валути, основицу пореза на зараде представља њена динарска противвредност 
по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан стицања права 
располагања на тим хартијама од вредности. 

Цену, висину накнаде, односно новчану вредност из става 5. тач. 2) до 4) 
и тржишну вредност из става 7. овог члана утврђује исплатилац зараде у 
моменту када се давање врши, односно у моменту преноса права располагања 
на хартијама од вредности.” 

Члан 5. 

У члану 15б речи: „исплаћени новчани износ зараде за извршени рад” 
замењују се речима: „износ зараде коју би, у складу са законом, општим актом и 
уговором о раду остварили у Републици на истим или сличним пословима”. 

Члан 6. 

У члану 18. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада - до висине 
цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају, односно до висине 
стварних трошкова превоза, а највише до 3.612 динара;”. 

Тачка 2) мења се и гласи: 

„2) дневнице за службено путовање у земљи - до 2.168 динара, односно 
дневнице за службено путовање у иностранство - до износа прописаног од 
стране надлежног државног органа а највише до 50 евра дневно;”.  

У тачки 4) речи: „супер бензина” замењују се речима: „бензина 
помноженог с бројем потрошених литара”. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
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„За утврђивање пореза на зараде по основу дневнице за службено 
путовање у иностранство, примања изнад износа прописаног од стране 
надлежног државног органа, односно изнад неопорезивог износа од 50 евра из 
става 1. тачка 2) овог члана, конвертују се у динарски износ по званичном 
средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна трошкова.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 7. 

У члану 21в став 1. мења се и гласи:  

„Послодавац - правно лице, односно предузетник који запосли ново лице 
има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, 
исплаћену закључно са 31. децембром 2017. године, при чему се 
предузетником сматра лице које је уписано у регистар код надлежног органа, 
односно организације.” 

У ставу 2. речи: „код надлежне организације за обавезно социјално 
осигурање” замењују се речима: „у Централни регистар обавезног социјалног 
осигурања”, а запета и речи: „и за то време није остваривало било коју врсту 
прихода по основу радног ангажовања” бришу се. 

У ставу 8. речи: „осим у складу са законом којим се уређују доприноси за 
обавезно социјално осигурање, по основу заснивања радног односа тог лица” 
замењују се речима: „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”. 

Члан 8. 

После члана 21г додаје се члан 21д, који гласи: 

„Члан 21д 

Послодавац - правно лице које се у смислу закона којим се уређује 
рачуноводство разврстава у микро и мала правна лица, као и предузетник 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 2017. године, при чему се предузетником сматра лице које је 
уписано у регистар код надлежног органа, односно организације. 

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 
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 
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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 стекaо 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. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја у 
складу са одговарајућим прописом, 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.” 

Члан 9. 

У члану 31. став 2. после речи: „живине” додају се запета и реч: „као”.  

Члан 10. 

У члану 33. став 1. после речи: „добит,” додају се речи: „a за 
предузетника из члана 40. став 1. овог закона паушално утврђен приход,”.  

У ставу 2. речи: „и ревизија” бришу се. 

Додаје се став 3, који гласи: 

„Паушални приход утврђује се решењем надлежног пореског органа 
применом критеријума и елемената из члана 41. овог закона.”  

Члан 11. 

У члану 40. став 3. речи: „киоску, приколици или сличном монтажном или 
покретном објекту” замењују се речима: „киоску, приколици или сличном 
објекту”. 
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Члан 12. 

Члан 41. мења се и гласи: 

„Члан 41. 

Ако су испуњени услови из члана 40. овог закона, предузетници се, ради 
утврђивања висине паушалног прихода као основице пореза на приходе од 
самосталне делатности, разврставају у групе по критеријумима 
профитабилности и обима промета, односно према врстама делатности. 

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама 
сагласно ставу 1. овог члана, одређује се у односу на просечну месечну зараду 
по запосленом остварену у Републици, општини, односно граду, у години која 
претходи години за коју се утврђује паушални приход. 

Полазна основица из става 2. овог члана умањује се, односно повећава 
применом следећих елемената:  

1) место на коме се радња налази; 

2) број запослених радника; 

3) тржишни услови у којима се делатност обавља; 

4) површина локала; 

5) старост обвезника и његова радна способност; 

6) висина прихода обвезника, који под истим или сличним условима 
обавља исту или сличну делатност; 

7) остале околности које утичу на остваривање добити. 

Код утврђивања паушалног прихода, надлежни порески орган узима у 
обзир и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на 
други начин. 

Влада уређује ближе услове, критеријуме и елементе за паушално 
опорезивање.” 

Члан 13. 

У члану 42. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, предузетник који у току године започне 
обављање делатности, захтев за паушално опорезивање може у моменту 
регистрације поднети надлежној организацији која води регистар привредних 
субјеката, која ће тај захтев проследити пореском органу.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, број: „2.” замењује се бројем: „3.” 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, број: „4.” замењује се бројем: „5.” 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

Члан 14. 

У члану 43. став 2, чл. 43а и 45. став 2. речи: „и ревизија” у датом падежу 
бришу се. 
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Члан 15. 

У члану 54. став 1. речи: „ауторских и сродних права и права 
индустријске својине” замењују се речима: „ауторских права, права сродних 
ауторском праву и права индустријске својине (у даљем тексту: ауторска и 
сродна права и права индустријске својине)”. 

Члан 16. 

У члану 61. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од 
стране власника друштва за њихове приватне потребе.” 

У ставу 2. после речи: „остатак” додају се запета и речи: „односно вишак 
деобне масе у новцу, односно неновчаној имовини,”. 

Ст. 3. до 5. бришу се. 

Члан 17. 

У члану 63. ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 18. 

У члану 64. став 2. брише се. 

Члан 19. 

У члану 65. тачка 2) реч: „Аутономна” замењује се речју: „аутономна”. 

Члан 20. 

После члана 65. додаје се Глава пета а, са чл. 65а до 65г, који гласе:  

„Глава пета а 

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ 

Предмет опорезивања 

Члан 65а 

Приходима од непокретности сматрају се приходи које обвезник оствари 
издавањем у закуп или подзакуп непокретности.  

Приход од непокретности из става 1. овог члана је остварена закупнина 
у коју се урачунава и вредност свих извршених обавеза и услуга на које се 
обавезао закупац, осим обавеза плаћања трошкова насталих током закупа, а 
који зависе од обима потрошње закупца (нпр. електричне енергије, телефона и 
слично). 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, приходи које од издавања 
непокретности оствари предузетник који обавља делатност издавања 
непокретности опорезују се као приход од самосталне делатности. 

Непокретностима из става 1. овог члана сматрају се: 

1) земљиште; 

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, 
гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови 
делови. 
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Порески обвезник 

Члан 65б 

Обвезник пореза на приходе од непокретности је физичко лице које 
издавањем у закуп или подзакуп непокретности оствари приходе по том основу. 

Обвезником у смислу става 1. овог члана не сматра се предузетник који 
непокретности издаје у закуп или подзакуп у оквиру обављања регистроване 
самосталне делатности. 

Пореска основица 

Члан 65в 

Опорезиви приход од непокретности чини бруто приход из члана 65а 
став 2. овог закона, умањен за нормиране трошкове у висини од 25%.  

Изузетно од става 1. овог члана, код утврђивања опорезивог прихода од 
непокретности оствареног по основу изнајмљивања станова, соба и постеља 
путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса, нормирани 
трошкови се признају у висини од 50% од бруто прихода. 

Обвезнику пореза на приходе од непокретности, на његов захтев, уместо 
нормираних трошкова признаће се стварни трошкови које је имао при 
остваривању и очувању прихода, ако за то поднесе доказе. 

Опорезиви приход од непокретности који оствари обвезник закупац који 
непокретност издаје у подзакуп, чини разлика између закупнине коју остварује и 
закупнине коју плаћа закуподавцу.  

Пореска стопа 

Члан 65г 

Стопа пореза на приходе од непокретности износи 20%.” 

Члан 21. 

У члану 72. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) ауторских и сродних права и права индустријске својине;”. 

Члан 22. 

У члану 72а став 1. тачка 4) реч: „Аутономна” замењује се речју: 
„аутономна”. 

Додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„Право на пореско изузимање код продаје права, односно удела из става 
1. тачка 5) овог члана, у случају када је током периода власништва долазило до 
промене процента права, односно учешћа у капиталу, обвезник може да 
оствари у односу на процентуални део права, односно део удела по основу кога 
је непрекидно најмање десет година имао право учешћа у капиталу у проценту 
који је једнак проценту који је иницијално стечен најмање десет година пре 
продаје удела. 

Право на пореско изузимање код продаје права, односно удела из става 
1. тачка 5) овог члана, у случају када је током периода власништва долазило до 
промене номиналне вредности права, односно улога, може се остварити у 
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односу на део права, односно удела који одговара износу, односно улогу који је 
уплаћен најмање десет година пре продаје права, односно удела.” 

Члан 23. 

У члану 74. став 7. реч: „куповином” брише се. 

Члан 24. 

У члану 83. став 4. тачка 1) после речи: „добитак” додају се речи: „из ст. 
2. и 3. овог члана,”. 

Став 5. брише се. 

Члан 25. 

Члан 84а мења се и гласи: 

„Члан 84а 

Приходи спортиста и спортских стручњака обухватају примања која 
остваре професионални спортисти, спортисти аматери, спортски стручњаци и 
стручњаци у спорту, од спортске организације, спортских друштава и савеза, 
која немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт.  

Приходима из става 1. овог члана сматрају се примања по основу: 

1) накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.); 

2) накнаде за коришћење лика спортисте; 

3) новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама; 

4) стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање; 

5) новчане и друге награде; 

6) националног признања и награде за посебан допринос развоју и 
афирмацији спорта; 

7) друга врста примања осим примања из тач. 1) до 6) овог члана.  

Опорезиви приход за примања из ст. 1. и 2. овог члана чини бруто 
приход умањен за нормиране трошкове у висини од 50%.” 

Члан 26. 

Члан 85. мења се и гласи:  

„Члан 85. 

Осталим приходима, у смислу овог закона, сматрају се и други приходи 
физичког лица, који нису опорезиви по другом основу у складу са овим законом, 
а нарочито: 

1) приходи по основу уговора о делу; 

2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених 
послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до 
навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег 
или високог образовања; 

3) приходи по основу допунског рада; 

4) приходи по основу трговинског заступања; 
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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, 
узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и 
продаје пужева, односно по основу продаје других добара остварених 
обављањем привремених или повремених послова; 

10) награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која 
нису запослена код исплатиоца, а која по својој природи чине доходак физичких 
лица, у износу преко 12.000 динара годишње, остварене од једног исплатиоца; 

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

12) накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код 
исплатиоца; 

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

14) прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, односно 
плодова и лековитог биља; 

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

Изузетно од става 1. тачка 14) овог члана, не опорезују се приходи од 
продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог 
биља 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.  

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 4. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 14) 
овог члана, који физичко лице оствари од продаје пољопривредних и шумских 
производа, односно плодова и лековитог биља, чини бруто приход умањен за 
нормиране трошкове у висини од 90%.  

Изузетно од става 1. тачка 12) овог члана, порез на друге приходе не 
плаћа се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања у 
сврху обављања послова за домаћег исплатиоца, односно 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 4) овог закона, ако се 
исплата врши физичким лицима, односно за физичка лица која нису запослена 
код исплатиоца, и то: 
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1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или 
организације, са правом накнаде трошкова, независно од тога из којих 
средстава се врши исплата; 

2) члановима представничких и извршних тела Републике, 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције; 

3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у 
вези са делатношћу домаћег исплатиоца; 

4) упућеним код исплатиоца по налогу послодавца, а у вези са 
делатношћу послодавца; 

5) ако добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, 
здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке, 
верске и друге сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама, 
привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима, 
невладиним и у другим недобитним организацијама, при чему не остварују било 
коју другу накнаду по основу те сарадње, под којом се не подразумева накнада 
по основу котизације за учешће. 

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.  

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 10) овог члана који физичко лице 
оствари по основу награде, новчане помоћи и других давања физичким лицима, 
чини разлика између оствареног прихода и неопорезивог износа.” 

Члан 27. 

Члан 87. мења се и гласи:  

„Члан 87. 

Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка 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 доходак остварен на територији Републике и у другој 
држави; 

2) нерезиденти за доходак остварен на територији Републике.  

Дохотком из става 1. овог члана сматра се годишњи збир: 

1) зарада из чл. 13. до 15б овог закона;  
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2) опорезивог прихода од самосталне делатности из члана 33. став 2. и 
члана 40. 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;  

7) опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;  

8) прихода по основима из тач. 1) до 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. овог закона и тач. 3), 6) и 7) тог става умањују се 
за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене 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) и 5) тог става умањују се за порез плаћен на те приходе у 
Републици. За предузетнике који су се определили за личну зараду, зарада се 
умањују за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене 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. 

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 утврђеног у 
складу са ст. 2. до 5. овог члана и неопорезивог износа из става 1. овог члана.” 

Члан 28. 

У члану 92. речи: „(у даљем тексту: годишња пријава)” бришу се. 

Члан 29. 

У члану 94. став 1. после речи: „органа” додају се запета и речи: 
„односно од дана почетка обављања делатности”. 

У ставу 4. речи: „став 1.” замењују се речима: „ст. 1. и 2.”. 

Члан 30. 

Члан 95. мења се и гласи: 

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

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

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

Изузетно од става 1. овог члана, за пренос права које је предузетник 
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 који порез плаћа на паушално утврђен приход дужан је да 
посебно поднесе пореску пријаву за приходе на капиталне добитке. 

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

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 6. овог члана прописује министар.” 

Члан 31. 

У члану 96. додаје се став 4, који гласи: 

„Изузетно од става 3. овог члана, за нерезидента обвезника годишњег 
пореза на доходак грађана из члана 87. овог закона, коначно утврђена пореска 
обавеза односи се и на годишњи порез на доходак грађана.” 

Члан 32. 

У члан 98. мења се и гласи:  

„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 - пореском органу на чијој територији се 
налази непокретност; 

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 33. 

У члану 99. став 1. мења се и гласи: 

„По одбитку од сваког појединачно оствареног прихода утврђују се и 
плаћају порези на следеће приходе: 
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1) зараде; 

2) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине, 
ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;  

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

4) приходе од непокретности, ако је исплатилац прихода правно лице 
или предузетник; 

5) приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је исплатилац 
прихода правно лице или предузетник; 

6) добитке од игара на срећу; 

7) приходе од осигурања лица; 

8) приходе спортиста и спортских стручњака; 

9) остале приходе, ако је исплатилац прихода правно лице или 
предузетник.” 

Члан 34. 

Члан 100. мења се и гласи: 

„Члан 100. 

По решењу надлежног пореског органа утврђује се и плаћа порез на: 

1) паушални приход од самосталне делатности; 

2) капитални добитак; 

3) годишњи порез на доходак грађана.” 

Члан 35. 

У члану 100а став 1. тачка 2) брише се. 

У тачки 3) подтачка (1) речи: „ауторских права, права сродних ауторском 
праву и права индустријске својине” замењују се речима: „ауторских и сродних 
права и права индустријске својине”. 

Додаје се став 3. који гласи: 

„Порез на зараду и друге приходе из става 2. овог члана, утврђује се и 
плаћа на приход који је обвезник примио, односно из кога је дужан да плати 
припадајуће обавезе.” 

Члан 36. 

У члану 101. речи: „прописане рачуне” замењују се речима: „прописани 
јединствени уплатни рачун”. 

Члан 37. 

У члану 109. став 2. после речи: „обвезници” додаје се реч: „пореза”. 

После става 2. додају се нови ст. 3. до 7, који гласе: 

„Порез на капиталне добитке надлежни порески орган утврђује на основу 
података из пореске пријаве као и на основу других података. 
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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. и члана 80. овог 
закона утврђује се решењем надлежног пореског органа на основу 
документације о решавању стамбеног питања, приложене уз пореску пријаву.  

Повраћај плаћеног пореза на капиталне добитке из члана 79. став 2. овог 
закона остварује се на захтев обвезника, уз који је приложена документација о 
решавању стамбеног питања.” 

Досадашњи став 3. постаје став 8. 

Члан 38. 

Назив члана 110. брише се. 

У члану 110. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореза - на 
годишњи порез на доходак грађана и на капиталне добитке.” 

Члан 39. 

У члану 113. ст. 1. и 2. бришу се. 

У досадашњем ставу 3. речи: „осим пореза из става 1. овог члана,” 
бришу се. 

Члан 40. 

Поступци утврђивања и наплате пореза на капиталне добитке који нису 
окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по одредбама овог 
закона. 

Члан 41. 

Послодавац који користи пореску олакшицу из члана 21в 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 и 68/14-др. закон), за одређено 
новозапослено лице, наставља да користи олакшицу у складу са чланом 7. овог 
закона. 

Послодавац који заснује радни однос са новозапосленим лицима од 1. 
јануара 2016. године, може да се определи да по основу радног односа са тим 
лицима користи пореску олакшицу из члана 7. или из члана 8. овог закона. 

Члан 42. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
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 предвиђено 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 
 

 У оквиру активности на спровођењу мера економске реформе, у складу 
са економском и социјалном политиком Владе, предлаже се, између осталих, и 
доношење овог закона.  
 Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се, у циљу 
обезбеђивања услова за спровођење свеобухватне реформе пословног 
окружења, створе околности за прилив инвестиција, запошљавање и привредни 
раст и омогуће повољнији услови привређивања растерећењем привредних 
субјеката. С тим у вези, предложена је нова пореска олакшица приликом 
запошљавања радника која има за циљ отклањање сиве зоне у области 
запошљавања и њено превођење у легалне токове. Овом мером наставља се 
континуитет у подстицању легалног запошљавања и самим тим побољшања 
положаја лица која су незапослена, односно која раде али нису пријављена на 
обавезно социјално осигурање. Ова мера представља наставак мера реформе 
пословног окружења које имају за циљ смањење ризика и трошкова пословања 
у Републици Србији. 
 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 и 68/14-др. закон - у даљем тексту: 
Закон) састоји се у томе да се послодавцима из приватног сектора обезбеди 
још један фискални подстицај како би инвестирали у радна места и 
запошљавали више лица, затим у опорезивању прихода по основу капиталног 
добитка решењем пореског органа, издвајању прихода од непокретности као 
посебне врсте прихода (уместо досадашњег пореског третмана у оквиру 
прихода од капитал), прецизирању одредаба Закона у вези са паушалним 
опорезивањем прихода од самосталне делатности  као и прецизирању 
одредаба које се односе на опорезивање прихода у виду чињења и давања 
погодности запосленима, опредељењу пореске основице за физичка лица - 
резиденте Републике који су упућени у иностранство ради обављања послова 
за правна лица, утврђивању неопорезивог износа дневнице за службени пут у 
иностранство и у прецизирању пореског изузимања код капиталног добитка у 
случају продаје удела, укључујући и друга права.  

С тим у вези, најважније измене и допуне Закона односе се на: 
- олакшицу за запошљавање нових лица коју би могли да користе 

послодавци - правна лица које се у смислу закона којим се уређује 
рачуноводство разврставају у микро и мала правна лица, као и предузетници. 
Олакшица би могла да се користи у ограниченом временском периоду - по 
основу зараде исплаћене новозапосленом лицу закључно са 31. децембром 
2017. године; 

- опорезивање прихода по основу капиталног добитка решењем пореског 
органа, уместо садашњег начина опорезивања кроз самоопорезивање (на овај 
начин се поједностављује поступак утврђивања пореске обавезе); 
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- издвајање прихода од непокретности као посебне врсте прихода, 
уместо досадашњег пореског третмана у оквиру прихода од капитала; 

- прецизирање одредаба Закона у вези са паушалним опорезивањем 
прихода од самосталне делатности, посебно у вези са критеријумом који се 
односи на делатности (групе према врсти и профитабилности делатности), тако 
што се наводи критеријум профитабилности и обима промета, односно врсте 
делатности; 

- прецизирање одредаба 14. Закона које се односе на опорезивање 
прихода у виду чињења и давања погодности запосленима, нарочито када је 
реч о акцијама које запослени остваре од с послодавцем повезаног лица, ради 
стварања услова за адекватнију примену прописа; 

- опредељењем пореске основице за физичка лица - резиденте 
Републике који су упућени у иностранство ради обављања послова за правна 
лица - резиденте Републике, у смислу да основицу чини износ зараде коју би 
остварили у Републици на истим или сличним пословима;  

- прецизирање пореских ослобођења по основу зараде, посебно имајући 
у виду накнаду трошкова у виду дневнице за службени пут у иностранство; 

- прецизирање пореског изузимања код капиталног добитка у случају 
продаје удела, укључујући и друга права, ради стварања услова за адекватну 
примену прописа. 

 
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 и 105/15), 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. 

 
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 законом даје се допринос правној 

сигурности и обезбеђује јавности доступност у погледу вођења пореске 
политике, с обзиром да се закон као општи правни акт објављује и ствара 
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 оквиру прихода који подлежу порезу на доходак грађана наводи се и 

приход од непокретности као посебна врста прихода, која иначе према важећем 
законском решењу има порески третман прихода од капитала.  

 
Уз члан 2. 
У члану 9. Закона врши се уређивање и прецизирање одређених врста 

примања која су предмет пореског изузимања, као и правнотехничко уређење 
одредаба члана. 

У тачки 4) прецизира се пореско изузимање по основу накнада које, у 
оквиру програма и мера активне политике запошљавања, плаћа Национална 
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служба за запошљавање у складу са Законом о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености  
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15). 

У тачки 16) врши се правнотехничко усклађивање са Законом о 
доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 68/14-др. закон) 
имајући у виду одредбу члана тог закона сагласно којој је привредно друштво 
дужно да плати доприносе за оснивача, односно члана привредног друштва. 

У тачки 19) прецизира се пореско изузимање по основу отпремнине, 
односно новчане накнаде коју послодавац исплаћује запосленом за чијим је 
радом престала потреба, сагласно закону којим се уређују радни односи као и 
према Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору („Службени гласник РС”, број 68/15).  

У тачки 20) врши се усклађивање имајући у виду акт Владе који се 
односи на утврђивање програма за решавање вишка запослених у поступку 
приватизације.  

У тач. 22), 23), 24) и 27) врши се правнотехничко прецизирње одредаба. 
У тачки 25) из прихода који су изузети од опорезивања брише се накнада 

за прикупљање и продају секундарних сировина и отпада у случају када је 
плаћена на текући рачун продавца. С тим у вези, како начин плаћања не 
опредељује порески третман предложено је да се накнаде за прикупљање и 
продају секундарних сировина и отпада опорезују према члану 85. Закона уз 
умањење обрачунатог пореза 40%.  

У тачки 26) проширује се пореско изузимање и на награде ученицима и 
студентима остварене на међународним такмичењима у оквиру и у вези са 
образовним системом (нпр. математичка олимпијада и сл).  

Новододатом тачком 29), имајући у виду иницијативу Републичке 
изборне комисије, предлаже се пореско изузимања за примања чланова у 
органима за спровођење избора и лица ангажованих на попису становништва. 

У ставу 2. утврђује се да остваривање права на пореско ослобођење за 
примања из тачке 28), које се односи на пореско изузимање по основу новчане 
помоћи физичким лицима која служи за лечење у земљи или иностранству, 
ближе уређује министар надлежан за послове финансија. 

 
Уз члан 3.  
Врши се усклађивање одредбе члана 12а Закона са изменама овог 

закона. 
Уз члан 4.  
Врши се прецизирање одредаба члана 14. Закона који се односи на 

опорезивање прихода у виду чињења и давања погодности запосленим.  
 
Уз члан 5. 
У члану 15а Закона врши се усклађивање пореске основице за 

категорију упућених запослених, имајући у виду иницијативу Министарства 
спољних послова и привредних субјеката.  

 
Уз члан 6. 
Учлану 18. став 1. тачка 1) Закона врши се усаглашавање са одредбама 

Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13 и 75/14) 
које се односе на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада. 

У тачки 2) у вези са неопорезивим износом дневнице за службени пут у 
иностранство, предлаже се да за субјекте ван јавног сектора, неопорезиви 
износ буде у висини до 50 евра дневно.  

У вези са тачком 4) прецизирано је да неопорезиви износ по основу 
накнаде превоза на службеном путовању када је одобрено коришћење 
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сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе, 
буде до износа 30% цене једног литра бензина помноженог с бројем 
потрошених литара. 

 
Уз члан 7.  
Изменом члана 21в Закона продужава се рок примене олакшице са 30. 

јуна 2016. године на 31. децембар 2017. године. Поред тога, за сврху примене 
ове олакшице прецизира се појам предузетника. 

 
Уз члан 8.  
Новододатим чланом 21д Закона уређује се олакшица за запошљавање 

нових радника. Олакшицу може да оствари послодавац - правно лице које се у 
смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстава у микро и мала 
правна лица, односно предузетник који заснује радни однос са најмање два 
нова лица, као и послодавац који започне обављање делатности после 31. 
октобра 2015. године. Послодавац има право на повраћај 75% плаћеног пореза 
на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 2017. 
године. 

                 
Уз члан 9.  
Правно техничко прецизирање члана 43. Закона. 
 
Уз члан 10.  
Прецизира се одредба члана 33. Закона у смислу да пореску основицу 

за приход од самосталне делатности чини и паушално утврђени приход. 
 
Уз члан 11.  
Предложена измена члана 40. Закона има за циљ смањење сиве 

економије у смислу да се пореска основица по основу паушално утврђеног 
прихода примењује за предузетнике који трговинску или угоститељску 
делатност обављају на киоску или приколици.   

 
Уз члан 12.  
Изменом члана 41. Закона врши се правно техничко прецизирање 

одредбе у смислу да се као критеријум који се односи на делатности (групе 
делатности према врсти и профитабилности), наводи критеријум 
профитабилности и обима промета, односно врсте делатности. 

 
Уз члан 13.  
У вези са омогућавањем функционисања једношалтерског система код 

отпочињања обављања делатности, као могућност наведено је да захтев за 
паушално опорезивање предузетника по основу обављања самосталне 
делатности, лице може у моменту регистрације поднети надлежном органу који 
води регистар привредних субјекта, који ће тај захтев проследити пореском 
органу. 

 
Уз чл. 14. и 15. 
Врши се правнотехничко прецизирање одредаба чл. 43. и 54. Закона. 
 
Уз члан 16.  
У члану 61. Закона врши се брисање одредаба које се односе на приход 

од издавања сопствених непокретности, као и правно техничко прецизирање 
одредбе, с обзиром да ће се опорезовати као посебна врста прихода изван 
прихода од капитала. Поред тога, врши се уподобљавање члану 35. Закона о 
порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02-др. 
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закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др. закон и 
142/14) у вези са пореским третманом дивиденде. 

 
Уз чл. 17. до 19.  
Врши се правнотехничко прецизирање одредаба чл. 63. и 64. Закона, 

које се односе на приход од издавања сопствених непокретности, као и члана 
65. због правне технике. 

 
Уз члан 20. 
Додаје се ново поглавље у закону у оквиру кога је уређен порез на 

приходе од непокретности кроз новододате чл. 65а до 65ђ којима се уређује 
опорезивање прихода од непокретности, с обзиром да та врста прихода више 
неће бити део поглавља који се односи на  приход од капитала. 

  
Уз члан 21.  
У члану 72. Закона врши се правнотехничко прецизирање. 
 
Уз члан 22. 
У члану 72а Закона прецизира се начин остваривања права на пореско 

изузимање код преноса права, односно удела у случају када је током периода 
од десет година дошло до промене процента права (сувласништва), односно 
учешћа у капиталу привредног друштва, односно у случају када је дошло до 
промене висине износа, односно улога. 

  
Уз члан 23.  
У члану 74. Закона врши се правнотехничко прецизирање. 
 
Уз члан 24.  
У члану 83. Закона врши се правно техничко-прецизирање члана и укида 

умањење за износ уплате на основу које је појединачно остварен добитак код 
игара на срећу. 

 
Уз члан 25.  
У члану 84а Закона врши се усклађивање са Законом о спорту 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/11и 99/11-др. закон) имајући у виду приходе 
спортиста и спортских стручњака.  

 
Уз члан 26.  
Уређивање пореског третмана појединих врста прихода, у оквиру члана 

85. Закона као других прихода физичких лица по основу нпр. продаје и 
сакупљања секундарних сировина, неопорезивог износа по основу награде, 
новчане помоћи и других давања физичким лицима, ненаплативих 
потраживања банака по основу кредита. 

 
Уз члан 27.  
Прецизирање одредаба у вези са опорезивањем годишњим порезом на 

доходак грађана.  
 
Уз чл. 28. и 29.  
Правнотехничко прецизирање чл. 92. и 94. Закона.  

 
Уз члан 30.  
Измена члана 95. Закона односи се на уједначавање рокова за 

подношење пореске пријаве за приходе на које се порез не плаћа по одбитку и 
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начин подношења пореске пријаве за капиталне добитке имајући у виду да је 
предложено њихово опорезивање по решењу пореског органа.  

 
Уз члан 31.  
Допуна члана 96. Закона односи се на прецизирање обавезе подношења 

пореске пријаве за нерезидента у случају када је то лице обвезник годишњег 
пореза на доходак грађана.  

 
Уз члан 32.  
Измена члана 98. Закона односи се на месну надлежност пореског 

органа у случају када је обвезник дужан да поднесе пореску пријаву.  
 
Уз члан 33.  
Прецизира се врста прихода који се опорезују по одбитку, наведена у 

члану 99. Закона. 
 
Уз члан 34.  
У оквиру члана 100. Закона као  начина опорезивања по решењу 

надлежног пореског органа (уместо самоопорезивањем), наводи се и капитални 
добитак. 

 
Уз члан 35.  
Из одредбе члана 100а Закона брише се тачка 2) с обзиром да 

предложеним изменама Закона, порез на капиталне добитке утврђује се и 
плаћа по решењу пореског органа уместо самоопорезивањем. 

Поред тога, врши се прецизирање пореске основице у случају када је 
порески обвезник дужан да сам обрачуна и плати припадајуће обавезе по 
основу оствареног прихода. 

 
Уз члан 36.  
Правнотехничко прецизирање члана 101. Закона. 
 
Уз члан 37.  
Допуном члана 109. Закона уређује се подношење пореске пријаве и 

исказивање података по основу капиталног добитка.  
 
Уз члан 38.  
Врши се брисање наслова изнад члана 110. Закона јер није адекватан с 

обзиром да се одредбом члана 110. Закона не уређује порез на приходе од 
самосталне делатности, а изменом у тачки 2) овог члана обухваћен је порез на 
капитални добитак и рок за његово плаћање. 

 
Уз члан 39 
У члану 113. Закона врши се усклађивање са одредбама овог закона 

чија измена се предлаже. 
 

Уз члан 40. 
Поступци утврђивања и наплате пореза на капиталне добитке који нису 

окончани до дана почетка примене овог закона, окончаће се по одредбама овог 
закона. 
 

Уз члан 41. 
Послодавац који користи пореску олакшицу из члана 21в 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, 
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114/12-ус, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14 и 68/14-др. закон), за одређено 
новозапослено лице, наставља да користи олакшицу у складу са чланом 7. овог 
закона, док послодавац који заснује радни однос са новозапосленим лицима од 
1. јануара 2016. године, може да се определи да по основу радног односа са 
тим лицима користи олакшицу из члана 7. или из члана 8. овог закона. 

 
Уз члан 42. 
Предлаже се да овај закон ступи на снагу 1. јануара 2016. године. 

 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства 
у буџету Републике Србије. 
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Разматрање и доношење закона по хитном поступку предлаже се у 
складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, 
број 20/12-пречишћен текст) у смислу стварања услова за остваривање права 
на порску олакшицу за запошљавање нових радника.  
 

VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

 Очекује се да ће по основу олакшице предложене овим законом и 
олакшице Предлогом закона о изменама и допунама Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање, ефекат предложених решења на буџет 
Републике Србије износити око 0,5 милијарди на сваких 10.000 новозапослених 
лица, а који се сматра оправданим имајући у виду ефекте у смислу подстицања 
запошљавања. 

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

 
Предложена решења у закону утицаће на послодавце који су правна 

лица и предузетници који обављају делатност у приватном сектору. 
Предложеним законским решењем послодавцима из приватног сектора даје се 
још један фискални подстицај како би инвестирали у радна места и 
запошљавали више лица. 

Поред тога, овај закон ће утицати и на физичка лица која заснују радни 
однос код послодавца јер ће им се омогућити остваривање права из радног 
односа и по том основу права из обавезног социјалног осигурања - права из 
пензијског и инвалидског осигурања, права из здравственог осигурања и права 
по основу осигурања за случај незапослености.  

Законска решења ће утицати и на пореске обвезнике у смислу лакшег 
утврђивања пореске обавезе за самог обвезника када је реч о опорезивању 
капиталног добитка, као и мањег фискалног оптерећења по основу дневнице за 
службени пут у иностранство. 
 

2. Какве трошкове ће примена овог закона створити грађанима и 
привреди  
 

Предложена законска решења не стварају додатне трошкове грађанима 
и привреди. Предложеном новом олакшицом омогућава се да послодавци 
смање трошкове свог пословања и да изаберу за њих најповољнију опцију 
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пореских олакшица. Такође, смањиће се и трошкови привредних субјеката по 
основу пореске обавезе у вези са дневницом за службени пут у иностранство. 
 

3. Да ли су позитивне последице доношења овог закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он стварати  

 
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 - послодаваца који заснују 
радни однос са новим лицима и повећају број запослених. С тим у вези 
послодавци имају могућност да се определе за ону олакшицу која је за њихово 
пословање најоптималнија. 

Позитивне последице доношења овог закона односе се на отклањање 
сиве зоне у области запошљавања и њено превођење у легалне токове. Овом 
мером подстиче се легално запошљавање и самим тим побољшање положаја 
лица која су незапослена, односно која раде али нису пријављена на обавезно 
социјално осигурање. Ова мера представља једну од мера реформе пословног 
окружења које имају за циљ смањење ризика и трошкова пословања у 
Републици Србији. 

 
4. Да ли се овим законом подржава стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција  
 
Имајући у виду измене које се односе на пореску олакшицу код 

опорезивања прихода физичких лица по основу зараде, предложено законско 
решење утиче на развој приватног сектора стварањем услова за подстицање 
оснивања привредних субјеката. 
 

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

 
Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним 

министарствима и другим надлежним органима, тако да је заинтересованим 
странама пружена прилика да се изјасне о Нацрту закона. 

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

остварило оно што се доношењем закона намерава  
 
Министарство финансија надлежно је за спровођење овог закона, за 

његову уједначену примену на територији Републике Србије, као и за давање 
мишљења о његовој примени. 

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

 
VII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ,  

ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 
 

Члан 3. 
Порезу на доходак грађана подлежу следеће врсте прихода: 
1) зараде; 
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2) брисана („Сл. гласник РС”, бр. 47/13)  
3) приходи од самосталне делатности; 
4) приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 

индустријске својине; 
5) приходи од капитала; 
6) брисана („Сл. гласник РС”,  бр. 47/13)  
7) капитални добици; 
8) остали приходи. 
ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ПОДЛЕЖУ СЛЕДЕЋЕ ВРСТЕ 

ПРИХОДА: 
1) ЗАРАДЕ; 
2) ПРИХОДИ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 
3) ПРИХОДИ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА, ПРАВА СРОДНИХ АУТОРСКОМ 

ПРАВУ И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ; 
4) ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА; 
5) ПРИХОДИ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ; 
6) КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ; 
7) ОСТАЛИ ПРИХОДИ. 
 Приходи из става 1. овог члана опорезују се било да су остварени у 

новцу, у натури, чињењем или на други начин. 
 

Члан 9. 
 Не плаћа се порез на доходак грађана на примања остварена по основу: 
1) прописа о правима ратних инвалида; 
2) родитељског и дечијег додатка;  
3) накнада за туђу помоћ и негу и накнада за телесно оштећење; 
4) накнада за време незапослености И ДРУГЕ ВРСТЕ НАКНАДА КОЈЕ, У 

ОКВИРУ ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА, ПЛАЋА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ; 

5) материјалног обезбеђења у складу са законом; 
6) накнада из здравственог осигурања, осим накнаде зараде (плате); 
7) накнада из осигурања имовине, изузев накнада из осигурања за 

измаклу корист, као и накнада из осигурања лица којима се надокнађује 
претрпљена штета, уколико она није надокнађена од штетника; 

8) накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за 
измаклу корист и накнаде зараде (плате), односно накнаде за изгубљену зараду 
(плату);  

9) помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или 
пензионисаног радника - до 63.214 динара;  

10) помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних 
непогода или других ванредних догађаја; 

11) организоване социјалне и хуманитарне помоћи; 
12) стипендија и кредита ученика и студената - у месечном износу до 

10.837 динара;  
13) накнаде за исхрану - хранарине коју спортистима аматерима 

исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује 
спорт - у месечном износу до 9.031 динар;  

14) накнада и награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца 
кривичних дела у казнено-поправним установама; 

15) накнада и награда за рад пацијената у психијатријским установама; 
16) уплате доприноса за обавезно социјално осигурање које је 

привредно друштво дужно да плати за свог члана у складу са законом који 
уређује доприносе за обавезно социјално осигурање; 
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16) УПЛАТЕ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
КОЈЕ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДУЖНО ДА ПЛАТИ ЗА ОСНИВАЧА, 
ОДНОСНО СВОГ ЧЛАНА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ 
ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ; 

17) пензија и инвалиднина које се остварују по основу права из 
обавезног пензијског и инвалидског осигурања, односно војног осигурања; 

18) отпремнине код одласка у пензију - до износа који је као најнижи 
утврђен законом којим се уређује рад; 

19) отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује 
запосленом за чијим је радом престала потреба, у складу са законом којим се 
уређују радни односи - до износа који је утврђен тим законом;  

19) ОТПРЕМНИНЕ, ОДНОСНО НОВЧАНЕ НАКНАДЕ КОЈЕ 
ПОСЛОДАВАЦ ИСПЛАЋУЈЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ ПРЕСТАЛА 
ПОТРЕБА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ РАДНИ ОДНОСИ, 
ОДНОСНО ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ РАДИ НА ПОСЛОВИМА ЗА КОЈЕ ВИШЕ НЕ 
ПОСТОЈИ ПОТРЕБА ИЛИ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА СМАЊЕЊА БРОЈА 
ИЗВРШИЛАЦА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН 
ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ - 
ДО ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ТИМ ЗАКОНИМА;  

20) новчане накнаде која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у 
процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију у 
складу са актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка 
запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за 
приватизацију - до износа утврђеног тим програмом, а за лица старија од 50 
година живота без ограничења износа;  

20) ОТПРЕМНИНА КОЈА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ЛИЦУ КОМЕ ПРЕСТАЈЕ 
РАДНИ ОДНОС У ПРОЦЕСУ РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОСТУПКУ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА АКТОМ ВЛАДЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ 
ПРОГРАМ ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОСТУПКУ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ - ДО ИЗНОСА УТВРЂЕНОГ ТИМ ПРОГРАМОМ; 

21) накнада за рад хранитеља и накнада за издржавање корисника у 
хранитељској породици; 

22) накнада које се, у складу са прописима који уређују Војску КОЈИМА 
СЕ УРЕЂУЈЕ ВОЈСКА Србије, исплаћују војницима на служењу војног рока, 
ученицима и кадетима војношколске установе и лицима на другом стручном 
оспособљавању за официре и подофицире; 

23) накнаде које се, у складу са прописима који уређују унутрашње 
послове КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ, исплаћују студентима 
високошколске установе основане за остваривање студијских програма за 
потребе полицијског образовања; 

24) премија, субвенција, регреса и других средстава која се у сврху 
подстицања развоја пољопривреде, из буџета Републике, Аутономне 
АУТОНОМНЕ покрајине и локалне самоуправе плаћају, односно исплаћују на 
посебан наменски рачун носиоцу породичног пољопривредног газдинства који 
је уписан у регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима који 
уређују ту област; 

25) ПДВ надокнаде, у складу са законом којим се уређује порез на 
додату вредност, као и накнада за прикупљање и продају секундарних сировина 
и отпада (у даљем тексту: секундарне сировине) плаћених на текући рачун 
продавца;  

26) награда ученицима и студентима оствареним за постигнуте 
резултате током школовања и образовања, као и освојених на 
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА И такмичењима у оквиру образовног 
система; 
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27) накнаде трошкова волонтирања коју остварује волонтер, у складу са 
законом који КОЈИМ СЕ уређује волонтирање; 

28) новчане помоћи физичким лицима која служе за лечење у земљи или 
иностранству, у висини стварних трошкова лечења, документовано рачунима 
здравствене установе која је лечење извршила.; 

29) НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ И ГЛАСАЧКИХ ОДБОРА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА И ДРУГИХ ОБЛИКА НЕПОСРЕДНОГ 
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА, КАО И НАКНАДА ЗА РАД НА ПОПИСУ 
СТАНОВНИШТВА - ДО 5.000 ДИНАРА У ОКВИРУ ИСТОГ ИЗБОРНОГ 
ЦИКЛУСА, ОДНОСНО ПОПИСА СТАНОВНИШТВА. 

Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. тач. 
10) до 13) ТАЧ. 10), 11), 12), 13) и 28)  овог члана ближе уређује министар 
надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар). 

 
Члан 12а  

 Динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13) и 29), члана 15а ст. 
2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и члана 21а ЧЛАНА 18. СТАВ 
1. ТАЧ. 1), 2), 4), 5), 6) И 7), ЧЛАНА 21А СТАВ 2, ЧЛАНА 83. СТАВ 4. ТАЧКА 1) И 
ЧЛАНА 85. СТАВ 1. ТАЧКА 10) 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.  

Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује Влада. 
Усклађени динарски износи из става 1. овог члана примењују се од првог 

дана наредног месеца по објављивању тих износа. 
 

Члан 14. 
(1) Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и примања у облику 

бонова, новчаних потврда, робе, чињењем или пружањем погодности, 
опраштањем дуга, као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом 
или непосредним плаћањем.       

 (2) Хартије од вредности, осим акција стечених у поступку својинске 
трансформације, које запослени добије од послодавца или од с послодавцем 
повезаног лица сматрају се зарадом у моменту стицања права располагања на 
тим хартијама од вредности. 

(3) Зарадом из става 2. овог члана сматрају се и хартије од вредности 
које запослени добије на основу правила награђивања (опције на акције и др.) 
од послодавца или од с послодавцем повезаног лица. 

(4) Изузетно од става 2. овог члана, ако за примања из ст. 2. и 3. овог 
члана, која запослени добије од с послодавцем повезаног лица, трошак сноси 
послодавац, та примања сматрају се зарадом у моменту у којем послодавац 
овај трошак евидентира у пословним књигама. 

 (5) Основицу пореза на зараду из става 1. овог члана представља: 
1) номинална вредност бонова и новчаних потврда, 
2) цена која би се постигла продајом робе на тржишту, 
3) накнада која би се постигла на тржишту за услугу, односно погодност 

која се чини обвезнику, 
4) новчана вредност покривених расхода, 
увећана за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 

осигурање које из зараде плаћа запослени (у даљем тексту: припадајуће 
обавезе из зараде). 

(6) Ако је запослени на име примања из става 5. овог члана извршио 
новчана плаћања исплатиоцу зараде, основицу пореза на зараду чини разлика 
између вредности тих примања и новчаних плаћања увећана за припадајуће 
обавезе из зараде.  
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 (7) Основицу пореза на зараду из ст. 2. и 3. овог члана чини тржишна 
вредност хартија од вредности увећана за припадајуће обавезе из зараде, у 
моменту стицања права располагања на тим хартијама од вредности.  

 (8) Ако је хартије од вредности из ст. 2. и 3. запослени стекао куповином 
по повлашћеној цени, основицу пореза на зараду чини разлика између тржишне 
цене тих хартија од вредности у моменту стицања и износа који је запослени 
платио, увећана за припадајуће обавезе из зараде. 

(9) Ако је тржишна вредност хартија од вредности изражена у страној 
валути, основицу пореза на зараде представља њена динарска противвредност 
по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан стицања права 
располагања на тим хартијама од вредности. 

(10) Цену, висину накнаде, односно новчану вредност из става 5. тач. 2) 
до 4) и тржишну вредност из става 7. овог члана утврђује исплатилац зараде у 
моменту када се давање врши, односно у моменту преноса права располагања 
на хартијама од вредности. 

ЗАРАДОМ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРАЈУ СЕ И ПРИМАЊА У 
ОБЛИКУ БОНОВА, ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, ОСИМ АКЦИЈА СТЕЧЕНИХ У 
ПОСТУПКУ СВОЈИНСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ, НОВЧАНИХ ПОТВРДА, РОБЕ, 
КАО И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНА ЧИЊЕЊЕМ ИЛИ ПРУЖАЊЕМ ПОГОДНОСТИ, 
ОПРАШТАЊЕМ ДУГА, КАО И ПОКРИВАЊЕМ РАСХОДА ОБВЕЗНИКА 
НОВЧАНОМ НАДОКНАДОМ ИЛИ НЕПОСРЕДНИМ ПЛАЋАЊЕМ. 

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ОСИМ АКЦИЈА СТЕЧЕНИХ У ПОСТУПКУ 
СВОЈИНСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ, КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ДОБИЈЕ ОД 
ПОСЛОДАВЦА ИЛИ ОД С ПОСЛОДАВЦЕМ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА СМАТРАЈУ СЕ 
ЗАРАДОМ У МОМЕНТУ СТИЦАЊА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА ТИМ 
ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ. 

ЗАРАДОМ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ И ХАРТИЈЕ ОД 
ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ДОБИЈЕ НА ОСНОВУ ПРАВИЛА 
НАГРАЂИВАЊА (ОПЦИЈЕ НА АКЦИЈЕ И ДР.) ОД ПОСЛОДАВЦА ИЛИ ОД С 
ПОСЛОДАВЦЕМ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА. 

ПРИМАЊА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈА ЗАПОСЛЕНИ ДОБИЈЕ ОД 
С ПОСЛОДАВЦЕМ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА, ПРИ ЧЕМУ ТРОШАК СНОСИ 
ПОСЛОДАВАЦ, СМАТРАЈУ СЕ ЗАРАДОМ У МОМЕНТУ У КОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИ 
СТЕКНЕ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА ТИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ, 
ОДНОСНО У МОМЕНТУ КАД СЕ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
РАЧУНОВОДСТВО ТАЈ ТРОШАК ПРИЗНА КАО РАСХОД. 

ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ ЗА ПРИМАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА, ОСИМ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЉА: 

1) НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ БОНОВА И НОВЧАНИХ ПОТВРДА, 
2) ЦЕНА КОЈА БИ СЕ ПОСТИГЛА ПРОДАЈОМ РОБЕ НА ТРЖИШТУ, 
3) НАКНАДА КОЈА БИ СЕ ПОСТИГЛА НА ТРЖИШТУ ЗА УСЛУГУ, 

ОДНОСНО ПОГОДНОСТ КОЈА СЕ ЧИНИ ОБВЕЗНИКУ, 
4) НОВЧАНА ВРЕДНОСТ ПОКРИВЕНИХ РАСХОДА, 
УВЕЋАНА ЗА ПРИПАДАЈУЋИ ПОРЕЗ И ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ КОЈЕ ИЗ ЗАРАДЕ ПЛАЋА ЗАПОСЛЕНИ (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАРАДЕ). 

 АКО ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ПО ОСНОВУ ПРИМАЊА ИЗ СТАВА 5. ТАЧ. 1) ДО 
4) ОВОГ ЧЛАНА ИЗВРШИО НОВЧАНА ПЛАЋАЊА ИСПЛАТИОЦУ ЗАРАДЕ, 
ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ ЧИНИ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ВРЕДНОСТИ ТИХ 
ПРИМАЊА И НОВЧАНИХ ПЛАЋАЊА КОЈА ЗАПОСЛЕНИ ВРШИ ИСПЛАТИОЦУ 
ЗАРАДЕ, УВЕЋАНА ЗА ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО КОД 
САМООПОРЕЗИВАЊА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПРИХОДА КОЈИ ЈЕ ПРИМИО, 
ОДНОСНО ИЗ КОГА ЈЕ ДУЖАН ДА ПЛАТИ ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 
ЗАРАДЕ И НОВЧАНИХ ПЛАЋАЊА КОЈА ЈЕ ИЗВРШИО. 
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 ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА ЧИНИ 
ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ УВЕЋАНА ЗА 
ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАРАДЕ, У МОМЕНТУ СТИЦАЊА ПРАВА 
РАСПОЛАГАЊА НА ТИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ.  

АКО ЈЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА 
ЗАПОСЛЕНИ СТЕКАО КУПОВИНОМ ПО ЦЕНИ КОЈА ЈЕ НИЖА ОД ТРЖИШНЕ, 
ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ ЧИНИ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ 
ТИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У МОМЕНТУ СТИЦАЊА И ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ 
ЗАПОСЛЕНИ ПЛАТИО, УВЕЋАНА ЗА ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАРАДЕ. 

 АКО ЈЕ ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ИЗРАЖЕНА 
У СТРАНОЈ ВАЛУТИ, ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ПРЕДСТАВЉА ЊЕНА 
ДИНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ПО ЗВАНИЧНОМ СРЕДЊЕМ КУРСУ 
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НА ДАН СТИЦАЊА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА 
ТИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ. 

ЦЕНУ, ВИСИНУ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НОВЧАНУ ВРЕДНОСТ ИЗ СТАВА 
5. ТАЧ. 2) ДО 4) И ТРЖИШНУ ВРЕДНОСТ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА 
УТВРЂУЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ ЗАРАДЕ У МОМЕНТУ КАДА СЕ ДАВАЊЕ ВРШИ, 
ОДНОСНО У МОМЕНТУ ПРЕНОСА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА ХАРТИЈАМА 
ОД ВРЕДНОСТИ. 

 
Члан 15б 

За физичка лица - резиденте Републике који су упућени у иностранство 
ради обављања послова за правна лица - резиденте Републике, основицу 
пореза на зараде чини исплаћени новчани износ зараде за извршени рад 
ИЗНОС ЗАРАДЕ КОЈУ БИ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ОПШТИМ АКТОМ И 
УГОВОРОМ О РАДУ ОСТВАРИЛИ У РЕПУБЛИЦИ НА ИСТИМ ИЛИ СЛИЧНИМ 
ПОСЛОВИМА.  

 
Члан 18. 

Не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу:  
1) накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и 

повратак са посла) - до висине цене месечне претплатне карте, односно до 
висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди 
месечна претплатна карта, а највише до 3.612 динара;  

1) НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА - 
ДО ВИСИНЕ ЦЕНЕ МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ, 
ОДНОСНО ДО ВИСИНЕ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА, А НАЈВИШЕ ДО 
3.612 ДИНАРА; 

2) дневнице за службено путовање у земљи до износа од 2.168 динара, 
односно дневнице за службено путовање у иностранство до износа прописаног 
од стране надлежног државног органа;  

2) ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ - ДО 2.168 

ДИНАРА, ОДНОСНО ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У 
ИНОСТРАНСТВО - ДО ИЗНОСА ПРОПИСАНОГ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ 
ДРЖАВНОГ ОРГАНА А НАЈВИШЕ ДО 50 ЕВРА ДНЕВНО;  

3) накнаде трошкова смештаја на службеном путовању, према 
приложеном рачуну;  

4) накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним 
рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону и другим 
прописима, одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено 
путовање или у друге службене сврхе - до износа 30% цене једног литра супер 
бензина БЕНЗИНА ПОМНОЖЕНОГ С БРОЈЕМ ПОТРОШЕНИХ ЛИТАРА, а 
највише до 6.322 динара месечно; 

 4а) дневне накнаде коју остварују припадници Војске Србије у вези са 
вршењем службе, сагласно прописима који уређују Војску Србије; 
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5) солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или 
инвалидности запосленог или члана његове породице - до 36.123 динара,  

6) поклона деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове 
године и Божића - до 9.031 динар годишње по једном детету;  

7) јубиларне награде запосленима, у складу са законом који уређује рад - 
до 18.060 динара годишње. 

 Не плаћа се порез на зараде на примања из става 1. тач. 1) до 4) овог 
члана која остварују лица која нису у радном односу, али за свој рад остварују 
приходе за које су обвезници пореза на зараду у смислу овог закона. 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ ДНЕВНИЦЕ ЗА 
СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО, ПРИМАЊА ИЗНАД ИЗНОСА 
ПРОПИСАНОГ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО 
ИЗНАД НЕОПОРЕЗИВОГ ИЗНОСА ОД 50 ЕВРА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ 
ЧЛАНА, КОНВЕРТУЈУ СЕ У ДИНАРСКИ ИЗНОС ПО ЗВАНИЧНОМ СРЕДЊЕМ 
КУРСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НА ДАН ОБРАЧУНА ТРОШКОВА. 

Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. 
тачка 5) овог члана ближе уређује министар. 

 
Члан 21в 

Послодавац - правно лице, односно предузетник који запосли ново лице 
има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, 
исплаћену закључно са 30. јуном 2016. године 

ПОСЛОДАВАЦ - ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ 
ЗАПОСЛИ НОВО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ДЕЛА ПЛАЋЕНОГ 
ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ, ИСПЛАЋЕНУ ЗАКЉУЧНО 
СА 31. ДЕЦЕМБРОМ 2017. ГОДИНЕ, ПРИ ЧЕМУ СЕ ПРЕДУЗЕТНИКОМ 
СМАТРА ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ УПИСАНО У РЕГИСТАР КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, 
ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИЈЕ. 

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 код надлежне 
организације за обавезно социјално осигурање У ЦЕНТРАЛНИ 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, и за то време није остваривало било коју врсту прихода по 
основу радног ангажовања. 

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; 
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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. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја у 
складу са одговарајућим прописом, осим у складу са законом којим се уређују 
доприноси за обавезно социјално осигурање, по основу заснивања радног 
односа тог лица 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. 

 
ЧЛАН 21Д 

ПОСЛОДАВАЦ - ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО РАЗВРСТАВА У МИКРО И МАЛА ПРАВНА 
ЛИЦА, КАО И ПРЕДУЗЕТНИК 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 2017. ГОДИНЕ, ПРИ ЧЕМУ СЕ ПРЕДУЗЕТНИКОМ СМАТРА ЛИЦЕ 
КОЈЕ ЈЕ УПИСАНО У РЕГИСТАР КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ. 

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 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 
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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 СТЕКAО 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. 

ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЗА ОДРЕЂЕНО ЛИЦЕ КОРИСТИ БИЛО КОЈУ 
ВРСТУ ПОДСТИЦАЈА У СКЛАДУ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРОПИСОМ, 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. 

 
Члан 31. 

Приходом од самосталне делатности сматра се приход остварен од 
привредних делатности, укључујући и делатности пољопривреде и шумарства, 
пружањем професионалних и других интелектуалних услуга, као и приход од 
других делатности, уколико се на тај приход по овом закону порез не плаћа по 
другом основу. 

Приходом од самосталне делатности сматра се и приход остварен 
трајним или сезонским искоришћавањем земљишта у непољопривредне сврхе 
(вађење песка, шљунка и камења, производња креча, цигле, црепа, ћумура и 
сл.), инкубаторском производњом живине, KAO и другим сличним 
делатностима, независно од тога да ли су као самосталне делатности 
регистроване код надлежног органа. 

 
Члан 33. 
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Опорезиви приход од самосталне делатности је опорезива добит, A ЗА  
ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ ЧЛАНА 40. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ПАУШАЛНО УТВРЂЕН 
ПРИХОД, ако овим законом није друкчије одређено. 

Опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити 
исказане у билансу успеха, сачињеном у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство и ревизија ако предузетник води двојно књиговодство, односно у 
складу са прописом из члана 49. овог закона ако предузетник води просто 
књиговодство, на начин утврђен овим законом.  

ПАУШАЛНИ ПРИХОД УТВРЂУЈЕ СЕ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ 
ПОРЕСКОГ ОРГАНА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНАТА ИЗ ЧЛАНА 
41. ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 40. 

Предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне 
књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење 
отежава обављање делатности, има право да поднесе захтев да порез на 
приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход (у 
даљем тексту: паушално опорезивање). 

Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику: 
1) који обавља делатност из области: рачуноводствених, 

књиговодствених и ревизорских послова, послова пореског саветовања, 
рекламирања и истраживања тржишта; 

2) који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на 
мало, хотела и ресторана, финансијског посредовања и активности у вези с 
некретнинама; 

3) у чију делатност улажу и друга лица; 
4) чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује 

порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности - 
већи од 6.000.000 динара; 

5) који је евидентиран као обвезник пореза на додату вредност у складу 
са законом којим се уређује порез на додату вредност. 

Изузетно од одредбе става 2. тачка 2) овог члана, предузетнику који 
трговинску или угоститељску делатност обавља у киоску, приколици или 
сличном монтажном или покретном објекту КИОСКУ, ПРИКОЛИЦИ ИЛИ 
СЛИЧНОМ ОБЈЕКТУ може се, на његов захтев, одобрити да порез плаћа на 
паушално утврђен приход. 

Делатности из ст. 2. и 3. овог члана опредељују се у складу са 
прописима којима се уређује класификација делатности. 

 
Члан 41.  

(1) Ако су испуњени услови из члана 40. овог закона, паушални приход 
се утврђује, у складу са следећим критеријумима и елементима:  

1) висина просечне месечне зараде по запосленом у Републици, 
општини, градској општини, односно граду у којем нису формиране градске 
општине, остварене у години која претходи години за коју се утврђује паушални 
приход; 

2) место на коме се радња налази; 
3) брисана („Службени гласник РС”, број 47/13)  
4) број запослених радника; 
5) тржишни услови у којима се делатност обавља; 
6) површина локала; 
7) старост обвезника и његова радна способност; 
8) висина прихода обвезника, који под истим или сличним условима 

обавља исту или сличну делатност; 
9) остале околности које утичу на остваривање добити. 
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Код утврђивања паушалног прихода, надлежни порески орган узима у 
обзир и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на 
други начин. 

Влада Републике Србије уређује ближе услове, критеријуме и елементе 
за паушално опорезивање. 

АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 40. ОВОГ ЗАКОНА, 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ СЕ, РАДИ УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ ПРИХОДА 
КАО ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
РАЗВРСТАВАЈУ У ГРУПЕ ПО КРИТЕРИЈУМИМА ПРОФИТАБИЛНОСТИ И 
ОБИМА ПРОМЕТА, ОДНОСНО ПРЕМА ВРСТАМА ДЕЛАТНОСТИ. 

ПОЛАЗНА ОСНОВИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ 
ПРИХОДА ПО ГРУПАМА САГЛАСНО СТАВУ 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОДРЕЂУЈЕ СЕ У 
ОДНОСУ НА ПРОСЕЧНУ МЕСЕЧНУ ЗАРАДУ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ОСТВАРЕНУ У 
РЕПУБЛИЦИ, ОПШТИНИ, ОДНОСНО ГРАДУ, У ГОДИНИ КОЈА ПРЕТХОДИ 
ГОДИНИ ЗА КОЈУ СЕ УТВРЂУЈЕ ПАУШАЛНИ ПРИХОД. 

ПОЛАЗНА ОСНОВИЦА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА УМАЊУЈЕ СЕ, 
ОДНОСНО ПОВЕЋАВА ПРИМЕНОМ СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА:  

1) МЕСТО НА КОМЕ СЕ РАДЊА НАЛАЗИ; 
2) БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА; 
3) ТРЖИШНИ УСЛОВИ У КОЈИМА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉА; 
4) ПОВРШИНА ЛОКАЛА; 
5) СТАРОСТ ОБВЕЗНИКА И ЊЕГОВА РАДНА СПОСОБНОСТ; 
6) ВИСИНА ПРИХОДА ОБВЕЗНИКА, КОЈИ ПОД ИСТИМ ИЛИ СЛИЧНИМ 

УСЛОВИМА ОБАВЉА ИСТУ ИЛИ СЛИЧНУ ДЕЛАТНОСТ; 
7) ОСТАЛЕ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ОСТВАРИВАЊЕ ДОБИТИ. 
 КОД УТВРЂИВАЊА ПАУШАЛНОГ ПРИХОДА, НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ 

ОРГАН УЗИМА У ОБЗИР И СВЕ ДОКАЗЕ, ЧИЊЕНИЦЕ И ПОДАТКЕ ДО КОЈИХ 
ЈЕ ДОШАО ПУТЕМ КОНТРОЛЕ И НА ДРУГИ НАЧИН. 

ВЛАДА УРЕЂУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ, КРИТЕРИЈУМЕ И ЕЛЕМЕНТЕ ЗА 
ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ. 

 
Члан 42. 

Захтев за паушално опорезивање може се поднети надлежном пореском 
органу до 30. новембра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 
дана од дана уписа у регистар надлежног органа, 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. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ У ТОКУ 
ГОДИНЕ ЗАПОЧНЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАХТЕВ ЗА ПАУШАЛНО 
ОПОРЕЗИВАЊЕ МОЖЕ У МОМЕНТУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОДНЕТИ НАДЛЕЖНОЈ  
ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, КОЈА ЋЕ 
ТАЈ ЗАХТЕВ ПРОСЛЕДИТИ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ. 

 Надлежни порески орган дужан је да по захтеву предузетника донесе 
решење у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Ако надлежни порески орган не реши по захтеву у року из става 2. 3. 
овог члана, сматра се да је захтев за паушално опорезивање прихваћен. 

Предузетник 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. 5. овог члана, надлежни порески орган ће решењем 
наложити предузетнику вођење пословних књига од половине текуће године 
или од почетка наредне године. 
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 Предузетник 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 43. 

 Предузетници су дужни да воде пословне књиге и да у њима исказују 
пословне промене на начин одређен овим законом. 

Предузетници воде пословне књиге по систему простог књиговодства, у 
складу са овим законом или по систему двојног књиговодства у складу са 
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

Предузетници који порез плаћају на паушално утврђен приход дужни су 
да воде само пословну књигу о оствареном промету. 

 
Члан 43а 

Пословне књиге по систему двојног књиговодства предузетници воде у 
складу са законом и другим прописима којима се уређује рачуноводство и 
ревизија. 

 
Члан 45. 

Предузетник је дужан да пословне књиге из члана 44. овог закона води 
ажурно и уредно, тако да оне обезбеђују контролу исправности књижења, 
чувања и коришћења података, као и увид у хронологију пословних промена.  

Књижење прихода врши се најкасније наредног дана од дана када је 
приход остварен, књижење трошкова у року од седам дана од дана њиховог 
настанка, а остала књижења у роковима и на начин одређен овим законом и 
прописима који су донети на основу њега, односно у складу са прописима који 
уређују рачуноводство и ревизија. 

 
Члан 54. 

Обвезник пореза на приходе од ауторских и сродних права и права 
индустријске својине АУТОРСКИХ ПРАВА, ПРАВА СРОДНИХ АУТОРСКОМ 
ПРАВУ И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: АУТОРСКА И 
СРОДНА ПРАВА И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ) својине је физичко лице 
које као аутор, носилац сродних права, односно власник права индустријске 
својине остварује накнаду по основу ауторског и сродног права, односно права 
индустријске својине. 

Обвезник пореза на приходе од ауторских и сродних права и права 
индустријске својине је и наследник имовинског ауторског и сродног права и 
права индустријске својине и свако друго физичко лице које остварује накнаду 
по тим основама. 

 
Члан 61. 

 Приходом од капитала сматрају се: 
1) камата по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по 

виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности; 
2) дивиденда и учешће у добити; 
3) принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда; 
4) приход од издавања сопствених непокретности. 
4) УЗИМАЊЕ ИЗ ИМОВИНЕ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА ОД СТРАНЕ ВЛАСНИКА ДРУШТВА ЗА ЊИХОВЕ ПРИВАТНЕ 
ПОТРЕБЕ. 

Дивидендом из става 1. тачка 2) овог члана сматра се и ликвидациони 
остатак, ОДНОСНО ВИШАК ДЕОБНЕ МАСЕ У НОВЦУ, ОДНОСНО 
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НЕНОВЧАНОЈ ИМОВИНИ, изнад вредности уложеног капитала утврђен у 
складу са законом који уређује опорезивање добити правних лица. 

 Приход од издавања сопствених непокретности из става 1. тачка 4) овог 
члана је закупнина у коју се урачунава и вредност свих извршених обавеза и 
услуга на које се обавезао закупац, осим обавеза плаћања трошкова насталих 
током закупа а који зависе од обима потрошње закупца (нпр. електричне 
енергије, телефона и слично). 

 Изузетно од става 3. овог члана приходи које од издавања 
непокретности оствари предузетник који обавља делатност издавања 
непокретности не сматрају се приходом од капитала. 

Непокретностима из става 3. овог члана, сматрају се: 
1) земљиште; 
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, 

гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови 
делови (у даљем тексту: објекти). 

 
Члан 63. 

Опорезиви приход од капитала чини новчани или неновчани износ 
оствареног прихода. 

Ако су приходи од капитала остварени у неновчаном облику, вредност 
тих прихода се утврђује према тржишној вредности права, добара, односно 
услуга на дан остваривања прихода. 

 Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, опорезиви приход од капитала из 
члана 61. став 1. тачка 4) овог закона чини бруто приход умањен за нормиране 
трошкове у висини од 25%, а ако је он остварен изнајмљивањем станова, соба 
и постеља путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса 
нормирани трошкови се признају у висини од 50% бруто прихода.  

Обвезнику пореза на приходе од капитала из члана 61. став 1. тачка 4) 
овог закона, на његов захтев, уместо нормираних трошкова признаће се 
стварни трошкови које је имао при остваривању и очувању прихода, ако за то 
поднесе доказе.  

  
Члан 64. 

Стопа пореза на приходе од капитала износи 15%. 
Изузетно од става 1. овог члана, стопа пореза на приходе од капитала из 

члана 61. став 1. тачка 4) овог закона износи 20%.  
 

Члан 65. 
Не плаћа се порез на приходе од капитала на камату: 
1) на динарска средства по основу штедних и других депозита (орочених 

или по виђењу); 
2) по основу дужничких хартија од вредности чији је издавалац 

Република, Аутономна АУТОНОМНА покрајина, јединица локалне самоуправе 
или Народна банка Србије. 

 
ГЛАВА ПЕТА А  

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА 
ЧЛАН 65А 

ПРИХОДИМА ОД НЕПОКРЕТНОСТИ СМАТРАЈУ СЕ ПРИХОДИ КОЈЕ 
ОБВЕЗНИК ОСТВАРИ ИЗДАВАЊЕМ У ЗАКУП ИЛИ ПОДЗАКУП 
НЕПОКРЕТНОСТИ.  

ПРИХОД ОД НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ 
ОСТВАРЕНА ЗАКУПНИНА У КОЈУ СЕ УРАЧУНАВА И ВРЕДНОСТ СВИХ 
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ИЗВРШЕНИХ ОБАВЕЗА И УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗАО ЗАКУПАЦ, ОСИМ 
ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА НАСТАЛИХ ТОКОМ ЗАКУПА, А КОЈИ 
ЗАВИСЕ ОД ОБИМА ПОТРОШЊЕ ЗАКУПЦА (НПР. ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, 
ТЕЛЕФОНА И СЛИЧНО). 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИХОДИ КОЈЕ ОД 
ИЗДАВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ОСТВАРИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ОБАВЉА 
ДЕЛАТНОСТ ИЗДАВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ОПОРЕЗУЈУ СЕ КАО ПРИХОД 
ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ. 

НЕПОКРЕТНОСТИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ: 
1) ЗЕМЉИШТЕ; 
2) СТАМБЕНЕ, ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ ЗГРАДЕ, СТАНОВИ, ПОСЛОВНЕ 

ПРОСТОРИЈЕ, ГАРАЖЕ И ДРУГИ (НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ) ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ, ОДНОСНО ЊИХОВИ ДЕЛОВИ. 

 
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК 

ЧЛАН 65Б 
ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ ЈЕ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ КОЈЕ ИЗДАВАЊЕМ У ЗАКУП ИЛИ ПОДЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОСТВАРИ ПРИХОДЕ ПО ТОМ ОСНОВУ. 

ОБВЕЗНИКОМ У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ СМАТРА СЕ 
ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗДАЈЕ У ЗАКУП ИЛИ ПОДЗАКУП У 
ОКВИРУ ОБАВЉАЊА РЕГИСТРОВАНЕ САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ. 

 
ПОРЕСКА ОСНОВИЦА 

ЧЛАН 65В 
ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ОД НЕПОКРЕТНОСТИ ЧИНИ БРУТО ПРИХОД 

ИЗ ЧЛАНА 65А СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, УМАЊЕН ЗА НОРМИРАНЕ ТРОШКОВЕ 
У ВИСИНИ ОД 25%.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КОД УТВРЂИВАЊА 
ОПОРЕЗИВОГ ПРИХОДА ОД НЕПОКРЕТНОСТИ ОСТВАРЕНОГ ПО ОСНОВУ 
ИЗНАЈМЉИВАЊА СТАНОВА, СОБА И ПОСТЕЉА ПУТНИЦИМА И 
ТУРИСТИМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПЛАЋЕНА БОРАВИШНА ТАКСА, НОРМИРАНИ 
ТРОШКОВИ СЕ ПРИЗНАЈУ У ВИСИНИ ОД 50% ОД БРУТО ПРИХОДА. 

ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ, НА ЊЕГОВ 
ЗАХТЕВ, УМЕСТО НОРМИРАНИХ ТРОШКОВА ПРИЗНАЋЕ СЕ СТВАРНИ 
ТРОШКОВИ КОЈЕ ЈЕ ИМАО ПРИ ОСТВАРИВАЊУ И ОЧУВАЊУ ПРИХОДА, 
АКО ЗА ТО ПОДНЕСЕ ДОКАЗЕ. 

ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ОД НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈИ ОСТВАРИ 
ОБВЕЗНИК ЗАКУПАЦ КОЈИ НЕПОКРЕТНОСТ ИЗДАЈЕ У ПОДЗАКУП, ЧИНИ 
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ЗАКУПНИНЕ КОЈУ ОСТВАРУЈЕ И ЗАКУПНИНЕ КОЈУ 
ПЛАЋА ЗАКУПОДАВЦУ. 

 
ПОРЕСКА СТОПА 

ЧЛАН 65Г 
СТОПА ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗНОСИ 20%. 
 

Члан 72. 
Капитални добитак, односно губитак у смислу овог закона представља 

разлику између продајне цене права, удела и хартија од вредности и њихове 
набавне цене, остварену преносом: 

1) стварних права на непокретностима; 
2) ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске 
својине; 2) АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ 
СВОЈИНЕ; 
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3) удела у капиталу правних лица, акција и осталих хартија од 
вредности, укључујући и инвестиционе јединице, осим инвестиционих јединица 
добровољних пензијских фондова. 

Под преносом из става 1. овог члана сматра се продаја или други пренос 
уз новчану или неновчану накнаду. 

Обвезник пореза на капитални добитак је свако физичко лице, 
укључујући и предузетника, које је извршило пренос права, удела и хартија од 
вредности из става 1. овог члана. 

 
Члан 72а 

Капиталним добитком, односно губитком у смислу овог закона не сматра 
се разлика настала преносом права, удела или хартија од вредности, када: 

1) су стечени наслеђем у првом наследном реду; 
2) се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој 

линији; 
3) се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној 

је вези са разводом брака; 
4) се врши пренос дужничких хартија од вредности чији је издавалац 

Република, Аутономна АУТОНОМНА покрајина, јединица локалне самоуправе 
или Народна банка Србије; 

5) је обвезник извршио пренос права, удела или хартија од вредности 
које је пре преноса имао у свом власништву непрекидно најмање десет година.  

ПРАВО НА ПОРЕСКО ИЗУЗИМАЊЕ КОД ПРОДАЈЕ ПРАВА, ОДНОСНО 
УДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 5) ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ ТОКОМ 
ПЕРИОДА ВЛАСНИШТВА ДОЛАЗИЛО ДО ПРОМЕНЕ ПРОЦЕНТА ПРАВА, 
ОДНОСНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ, ОБВЕЗНИК МОЖЕ ДА ОСТВАРИ У 
ОДНОСУ НА ПРОЦЕНТУАЛНИ ДЕО ПРАВА, ОДНОСНО ДЕО УДЕЛА ПО 
ОСНОВУ КОГА ЈЕ НЕПРЕКИДНО НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ИМАО ПРАВО 
УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ У ПРОЦЕНТУ КОЈИ ЈЕ ЈЕДНАК ПРОЦЕНТУ КОЈИ ЈЕ 
ИНИЦИЈАЛНО СТЕЧЕН НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ПРЕ ПРОДАЈЕ УДЕЛА. 

ПРАВО НА ПОРЕСКО ИЗУЗИМАЊЕ КОД ПРОДАЈЕ ПРАВА, ОДНОСНО 
УДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 5) ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ ТОКОМ 
ПЕРИОДА ВЛАСНИШТВА ДОЛАЗИЛО ДО ПРОМЕНЕ НОМИНАЛНЕ 
ВРЕДНОСТИ ПРАВА, ОДНОСНО УЛОГА, МОЖЕ СЕ ОСТВАРИТИ У ОДНОСУ 
НА ДЕО ПРАВА, ОДНОСНО УДЕЛА КОЈИ ОДГОВАРА ИЗНОСУ, ОДНОСНО 
УЛОГУ КОЈИ ЈЕ УПЛАЋЕН НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ПРЕ ПРОДАЈЕ ПРАВА, 
ОДНОСНО УДЕЛА. 

 
Члан 74. 

За сврху одређивања капиталног добитка, у смислу овог закона, 
набавном ценом се сматра цена по којој је обвезник стекао право, удео или 
хартију од вредности. 

Код преноса непокретности коју је обвезник сам изградио, набавну цену 
из става 1. овог члана чини износ трошкова изградње, а ако обвезник не докаже 
износ трошкова изградње, основица пореза на имовину у години настанка 
обавезе по основу пореза на имовину. 

Код преноса непокретности у изградњи, набавну цену из става 1. овог 
члана чини износ трошкова изградње које је обвезник имао до дана преноса и 
које може да документује. 

Набавна вредност инвестиционе јединице састоји се од нето вредности 
имовине отвореног фонда по инвестиционој јединици на дан уплате, увећане за 
накнаду за куповину уколико је друштво за управљање наплаћује, сагласно 
закону који уређује инвестиционе фондове. 

Код хартија од вредности које је обвезник стекао куповином, а којима се 
тргује на регулисаном тржишту капитала у складу са законом којим се уређује 



- 38 - 

тржиште капитала (у даљем тексту: хартије од вредности којима се тргује на 
тржишту капитала), набавном ценом из става 1. овог члана сматра се цена коју 
обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, најнижа 
забележена цена по којој се трговало у периоду од годину дана од дана који 
претходи продаји хартије од вредности. 

Ако у периоду из става 5. није било трговине том хартијом од вредности, 
набавном ценом сматра се најнижа забележена цена у првој претходној години 
у којој је било трговања. 

Код хартија од вредности које је обвезник стекао куповином, а којима се 
не тргује на тржишту капитала, набавном ценом из става 1. овог члана сматра 
се цена коју обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не 
учини, њена номинална вредност, а ако је реч о акцијама без номиналне 
вредности, сразмерни део нето имовине друштва у моменту стицања.  

Набавна цена из става 1. овог члана увећава се годишњим индексом 
потрошачких цена од дана стицања до дана преноса, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике. 

Изузетно од става 8. овог члана код преноса непокретности коју је 
обвезник сам изградио, набавна цена ревалоризује се за сваку годину почевши 
од 1. јануара године која следи години у којој је извршено улагање до дана 
преноса. 

За хартије од вредности којима се тргује на тржишту капитала чија је 
набавна цена утврђена као најнижа забележена цена из става 5, односно става 
6. овог члана, набавна цена ревалоризује се од наредног дана од дана кад је 
забележена најнижа цена по којој се трговало до дана преноса. 
 

Члан 83. 
Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које 

оствари добитак од игара које се сматрају играма на срећу у смислу закона 
којим се уређују игре на срећу. 

Опорезиви приход за добитке од игара на срећу представља сваки 
појединачни добитак од игара на срећу, осим оних који су ослобођени овим 
законом. 

Ако се добитак састоји од ствари и права, опорезиви приход из става 2. 
овог члана представља тржишна вредност ствари или права у моменту када је 
добитак остварен.  

Порез на добитке од игара на срећу не плаћа се на:  
1) појединачно остварен добитак ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, до износа 

од 11.000 динара; 
2) остварен добитак од игара које се приређују у играчницама (казинима) 

и на аутоматима. 
Опорезив износ, који је већи од 11.000 динара, умањује се за износ 

уплате на основу које је појединачно остварен добитак, осим код класичних 
игара на срећу. 

 
Члан 84а 

Приходи спортиста и спортских стручњака обухватају примања која 
остваре професионални спортисти, спортисти аматери, спортски стручњаци и 
стручњаци у спорту од спортске организације, односно организације за 
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, која немају 
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни 
односи.  

Приходима из става 1. овог члана сматрају се нарочито примања по 
основу: 

1) накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.); 
2) накнаде за коришћење лика спортисте; 
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3) новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама; 
4) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 135/04)  
5) стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање; 
6) новчане и друге награде; 
7) националног признања и награде за посебан допринос развоју и 

афирмацији спорта;. 
8) накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно 

стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др.) 
  Опорезиви приход за примања спортиста и спортских стручњака из ст. 

1. и 2. овог члана утврђује се одбијањем нормираних трошкова од бруто 
прихода у висини од 50%. 

ПРИХОДИ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА ОБУХВАТАЈУ 
ПРИМАЊА КОЈА ОСТВАРЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТИ, СПОРТИСТИ 
АМАТЕРИ, СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ И СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ, ОД 
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, СПОРТСКИХ ДРУШТАВА И САВЕЗА, КОЈА 
НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ У СМИСЛУ ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ 
СПОРТ.  

ПРИХОДИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ ПРИМАЊА ПО 
ОСНОВУ: 

1) НАКНАДЕ НА ИМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА (ТРАНСФЕР И ДР.); 
2) НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛИКА СПОРТИСТЕ; 
3) НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ВРХУНСКИМ СПОРТИСТИМА СА ПОСЕБНИМ 

ЗАСЛУГАМА; 
4) СТИПЕНДИЈЕ ВРХУНСКИМ СПОРТИСТИМА ЗА СПОРТСКО 

УСАВРШАВАЊЕ; 
5) НОВЧАНЕ И ДРУГЕ НАГРАДЕ; 
6) НАЦИОНАЛНОГ ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ЗА ПОСЕБАН ДОПРИНОС 

РАЗВОЈУ И АФИРМАЦИЈИ СПОРТА; 
7) ДРУГА ВРСТА ПРИМАЊА ОСИМ ПРИМАЊА ИЗ ТАЧ. 1) ДО 6) ОВОГ 

ЧЛАНА.  
ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ЗА ПРИМАЊА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ЧИНИ 

БРУТО ПРИХОД УМАЊЕН ЗА НОРМИРАНЕ ТРОШКОВЕ У ВИСИНИ ОД 50%. 
 

Члан 85. 
  Осталим приходима у смислу овог закона сматрају се и други приходи 

који по својој природи чине доходак физичког лица, који нису опорезиви по 
другом основу у складу са овим законом, а нарочито: 

1) приходи по основу уговора о делу; 
2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених 

послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до 
навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег 
или високог образовања; 

3) приходи по основу допунског рада; 
4) приходи по основу трговинског заступања; 
5) примања чланова органа управе правног лица;  
6) накнада посланицима и одборницима; 
7) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и 

заштите од елементарних непогода; 
8) примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и 

судских тумача; 
9) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, 

узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и 
продаје пужева, односно по основу продаје других добара остварених 
обављањем привремених или повремених послова; 
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10) награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису 
запослена код исплатиоца; 

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

12) накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код 
исплатиоца; 

13) узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од 
стране власника друштва за њихове приватне потребе; 

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

15) приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у 
подзакуп;    

16) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису 
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону, осим 
прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и 
лековитог биља које остваре физичка лица:  

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

у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално 
осигурање;  

 (3) корисници пољопривредне пензије.   
Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе 

из става 1. овог члана. 
Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход 

умањен за нормиране трошкове у висини од 20%. 
Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 15) 

овог члана чини бруто приход умањен за плаћену закупнину.  
Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 16) 

овог члана, који физичко лице оствари од продаје пољопривредних и шумских 
производа, односно плодова и лековитог биља, чини бруто приход умањен за 
нормиране трошкове у висини од 90%.  

Изузетно од става 1. тачка 12) овог члана, порез на друге приходе не 
плаћа се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања, 
највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде 
за запослене по члану 18. став 1. тач. 2) до 4) овог закона, ако се исплата врши 
физичким лицима, односно за физичка лица која нису запослена код 
исплатиоца, и то: 

1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или 
организације, са правом накнаде трошкова, независно од тога из којих 
средстава се врши исплата; 

2) члановима представничких и извршних тела Републике, 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције; 

3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у 
вези са делатношћу домаћег исплатиоца; 

4) упућеним код исплатиоца по налогу послодавца а у вези са 
делатношћу послодавца; 

5) ако добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, 
здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке, 
верске и друге сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама, 
привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима, 
невладиним и у другим недобитним организацијама, при чему не остварују било 
коју другу накнаду по основу те сарадње.  

Изузетно од става 1. овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на 
примање физичког лица - клијента банке (у даљем тексту: дужник) када банка 
отпише потраживање према дужнику под следећим условима:  
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1) да су трошкови утужења тог дужника већи од укупног износа 
потраживања банке од овог дужника;  

2) да се овај отпис признаје као расход у складу са законом који уређује 
порез на добит правних лица. 

Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа преосталог дела 
потраживања банке од дужника који је у складу са уговором о поравнању 
закљученог са банком продао непокретност за коју је добио кредит по 
вредности која је приближна уобичајеној тржишној вредности одговарајуће 
непокретности, а коју је у целини уплатио банци на име враћања кредита, али 
која је мања од потраживања банке по основу тог кредита, под условом да је 
према правилима Народне банке Србије то потраживање сврстано у 
потраживања за које се утврђује 100% резерве за процењене губитке. 

На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске 
или студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у 
институцијама за средње, више и високо образовање, обрачунати порез 
умањује се за 40%.  

ОСТАЛИМ ПРИХОДИМА, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРАЈУ СЕ И 
ДРУГИ ПРИХОДИ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, КОЈИ НИСУ ОПОРЕЗИВИ ПО ДРУГОМ 
ОСНОВУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, А НАРОЧИТО: 

1) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ; 
2) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ И 

ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА ЗАКЉУЧЕНИХ ПРЕКО ОМЛАДИНСКЕ ИЛИ 
СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ СА ЛИЦЕМ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА 
АКО ЈЕ НА ШКОЛОВАЊУ У УСТАНОВАМА СРЕДЊЕГ, ВИШЕГ ИЛИ ВИСОКОГ 
ОБРАЗОВАЊА; 

3) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ДОПУНСКОГ РАДА; 
4) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ТРГОВИНСКОГ ЗАСТУПАЊА; 
5) ПРИМАЊА ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЕ ПРАВНОГ ЛИЦА;  
6) НАКНАДА ПОСЛАНИЦИМА И ОДБОРНИЦИМА; 
7) НАКНАДА У ВЕЗИ СА ИЗВРШАВАЊЕМ ПОСЛОВА ОДБРАНЕ, 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА; 
8) ПРИМАЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, СУДСКИХ ВЕШТАКА, СУДИЈА 

ПОРОТНИКА И СУДСКИХ ТУМАЧА; 
9) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРИКУПЉАЊА И ПРОДАЈЕ СЕКУНДАРНИХ 

СИРОВИНА, УЗГАЈАЊА И ПРОДАЈЕ ПЕЧУРАКА, УЗГОЈА И ПРОДАЈЕ 
ПЧЕЛИЊЕГ РОЈА (ПЧЕЛА), УЗГОЈА И ПРОДАЈЕ ПУЖЕВА, ОДНОСНО ПО 
ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДРУГИХ ДОБАРА ОСТВАРЕНИХ ОБАВЉАЊЕМ 
ПРИВРЕМЕНИХ ИЛИ ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА; 

10) НАГРАДЕ, НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И ДРУГА ДАВАЊА ФИЗИЧКИМ 
ЛИЦИМА КОЈА НИСУ ЗАПОСЛЕНА КОД ИСПЛАТИОЦА, А КОЈА ПО СВОЈОЈ 
ПРИРОДИ ЧИНЕ ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, У ИЗНОСУ ПРЕКО 12.000 
ДИНАРА ГОДИШЊЕ, ОСТВАРЕНЕ ОД ЈЕДНОГ ИСПЛАТИОЦА; 

11) ПРИМАЊА ИЗ ЧЛАНА 9. ОВОГ ЗАКОНА ИЗНАД ПРОПИСАНИХ 
НЕОПОРЕЗИВИХ ИЗНОСА;  

12) НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГИХ РАСХОДА ЛИЦИМА КОЈА НИСУ 
ЗАПОСЛЕНА КОД ИСПЛАТИОЦА; 

13) ПРИМАЊА КОЈА, САГЛАСНО ЗАКОНУ КОЈИ УРЕЂУЈЕ РАД, 
ОСТВАРИ ЗАПОСЛЕНИ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У ДОБИТИ ОСТВАРЕНОЈ У 
ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ; 
            14) ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ 
ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА; 

15) СВИ ДРУГИ ПРИХОДИ КОЈИ НИСУ ОПОРЕЗОВАНИ ПО ДРУГОМ 
ОСНОВУ ИЛИ НИСУ ИЗУЗЕТИ ОД ОПОРЕЗИВАЊА ИЛИ ОСЛОБОЂЕНИ 
ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА ПО ОВОМ ЗАКОНУ.  
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ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКА 14) ОВОГ ЧЛАНА, НЕ ОПОРЕЗУЈУ СЕ 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА, 
ОДНОСНО ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА 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.   
 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 4. ОВОГ ЧЛАНА, ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ИЗ 

СТАВА 1. ТАЧКА 14) ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ОСТВАРИ ОД 
ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО 
ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА, ЧИНИ БРУТО ПРИХОД УМАЊЕН ЗА 
НОРМИРАНЕ ТРОШКОВЕ У ВИСИНИ ОД 90%.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКА 12) ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕЗ НА ДРУГЕ 
ПРИХОДЕ НЕ ПЛАЋА СЕ НА ДОКУМЕНТОВАНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПО 
ОСНОВУ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У СВРХУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЗА 
ДОМАЋЕГ ИСПЛАТИОЦА, ОДНОСНО 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 4) 
ОВОГ ЗАКОНА, АКО СЕ ИСПЛАТА ВРШИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА, ОДНОСНО ЗА 
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА НИСУ ЗАПОСЛЕНА КОД ИСПЛАТИОЦА, И ТО: 

1) УПУЋЕНИМ, ОДНОСНО ПОЗВАНИМ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНОГ 
ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, СА ПРАВОМ НАКНАДЕ ТРОШКОВА, 
НЕЗАВИСНО ОД ТОГА ИЗ КОЈИХ СРЕДСТАВА СЕ ВРШИ ИСПЛАТА; 

2) ЧЛАНОВИМА ПРЕДСТАВНИЧКИХ И ИЗВРШНИХ ТЕЛА РЕПУБЛИКЕ, 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У ВЕЗИ СА 
ВРШЕЊЕМ ФУНКЦИЈЕ; 

 
3) УПУЋЕНИМ НА РАД У РЕПУБЛИКУ, ПО НАЛОГУ ИНОСТРАНОГ 

ПОСЛОДАВЦА, А У ВЕЗИ СА ДЕЛАТНОШЋУ ДОМАЋЕГ ИСПЛАТИОЦА; 
4) УПУЋЕНИМ КОД ИСПЛАТИОЦА ПО НАЛОГУ ПОСЛОДАВЦА, А У 

ВЕЗИ СА ДЕЛАТНОШЋУ ПОСЛОДАВЦА; 
5) АКО ДОБРОВОЉНО, ОДНОСНО ПО ПОЗИВУ САРАЂУЈУ У 

ХУМАНИТАРНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ, ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ, КУЛТУРНЕ, 
СПОРТСКЕ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ, ВЕРСКЕ И ДРУГЕ СВРХЕ, ОДНОСНО 
САРАЂУЈУ У СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ПРИВРЕДНИМ 
КОМОРАМА, ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА, 
НЕВЛАДИНИМ И У ДРУГИМ НЕДОБИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ПРИ ЧЕМУ 
НЕ ОСТВАРУЈУ БИЛО КОЈУ ДРУГУ НАКНАДУ ПО ОСНОВУ ТЕ САРАДЊЕ, 
ПОД КОЈОМ СЕ НЕ ПОДРАЗУМЕВА НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА 
УЧЕШЋЕ. 

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 
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НАПЛАЋЕН ИЗ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПРОДАЈОМ НЕПОКРЕТНОСТИ 
КОЈА СЕ СПРОВОДИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.  

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 10) ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ОСТВАРИ ПО ОСНОВУ НАГРАДЕ, НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И 
ДРУГИХ ДАВАЊА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА, ЧИНИ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ 
ОСТВАРЕНОГ ПРИХОДА И НЕОПОРЕЗИВОГ ИЗНОСА.  

 
Члан 87. 

Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка 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 доходак остварен на територији Републике и у другој 
држави; 

2) нерезиденти за доходак остварен на територији Републике.  
Дохотком из става 1. овог члана сматра се годишњи збир: 
1) зарада из чл. 13. до 14б овог закона;  
2) опорезивог прихода од самосталне делатности из чл. 33. и 40. овог 

закона;  
3) опорезивог прихода од ауторских права, права сродних ауторском 

праву и права индустријске својине из чл. 55. и 60. овог закона;  
4) опорезивог прихода од издавања непокретности из члана 63. став 3. 

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;  

7) опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;  
8) прихода по основима из тач. 1) до 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 тач. 2), 3), 

6) и 7) тог става умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално 
осигурање плаћене у Републици на терет лица које је остварило зараду, 
односно опорезиве приходе, а опорезиви приходи из тач. 4) и 5) тог става 
умањују се за порез плаћен на те приходе у Републици. 

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 који уређује доприносе 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 утврђеног у 
складу са ст. 2. до 5. овог члана и неопорезивог износа из става 1. овог члана. 

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ПЛАЋАЈУ ФИЗИЧКА 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, 
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ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
СТАТИСТИКЕ, И ТО: 

1) РЕЗИДЕНТИ ЗА ДОХОДАК ОСТВАРЕН НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ И У ДРУГОЈ ДРЖАВИ; 

2) НЕРЕЗИДЕНТИ ЗА ДОХОДАК ОСТВАРЕН НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ.  

ДОХОТКОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ ГОДИШЊИ ЗБИР: 
1) ЗАРАДА ИЗ ЧЛ. 13. ДО 15Б ОВОГ ЗАКОНА;  
2) ОПОРЕЗИВОГ ПРИХОДА ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ЧЛ. 

33. И 40. 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;  

7) ОПОРЕЗИВИХ ДРУГИХ ПРИХОДА ИЗ ЧЛАНА 85. ОВОГ ЗАКОНА;  
8) ПРИХОДА ПО ОСНОВИМА ИЗ ТАЧ. 1) ДО 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. ОВОГ ЗАКОНА И ТАЧ. 3), 6) 
И 7) ТОГ СТАВА УМАЊУЈУ СЕ ЗА ПОРЕЗ И ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ПЛАЋЕНЕ 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) И 5) ТОГ СТАВА УМАЊУЈУ СЕ ЗА ПОРЕЗ ПЛАЋЕН НА ТЕ 
ПРИХОДЕ У РЕПУБЛИЦИ. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ СУ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗА 
ЛИЧНУ ЗАРАДУ, ЗАРАДА СЕ УМАЊУЈУ ЗА ПОРЕЗ И ДОПРИНОСЕ ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ПЛАЋЕНЕ 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. 

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 
УТВРЂЕНОГ У СКЛАДУ СА СТ. 2. ДО 5. 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 (у даљем тексту: годишња пријава). 

 
Члан 94. 
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Предузетник који у току године започне обављање самосталне 
делатности, дужан је да поднесе пореску пријаву у којој ће дати процену 
прихода и расхода, односно процену промета до краја прве пословне године, 
као и процену месечне аконтације пореза, односно опредељење да ће 
исплаћивати личну зараду, најкасније у року од 15 дана од дана уписа у 
регистар надлежног органа, ОДНОСНО ОД ДАНА ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ. 

Предузетник који у току године престане, односно прекине обављање 
самосталне делатности, дужан је да поднесе пореску пријаву за утврђивање 
пореза у року од 30 дана од дана престанка, односно прекида обављања 
делатности. 

Предузетник који води пословне књиге дужан је да у пореској пријави из 
става 2. овог члана искаже и износ обрачунатог и плаћеног пореза у пореском 
периоду до дана прекида, односно престанка обављања самосталне 
делатности, као и да уз пореску пријаву поднесе и порески биланс. 

Предузетник коме престане статус обвезника пореза на додату вредност 
у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, уз захтев за 
паушално опорезивање из члана 42. став 1. СТ. 1. И 2. овог закона, дужан је да 
поднесе и пореску пријаву у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног 
пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату 
вредност.  

 
Члан 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 закључења уговора о преносу стварних права на 
непокретностима, уговора о преносу ауторских права, права сродних ауторском 
праву и права индустријске својине, као и удела у капиталу правних лица; 

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

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

Изузетно од става 1. овог члана за пренос права које је предузетник 
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. 

Обвезник пореза на приходе од издавања непокретности, као и обвезник 
пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари, дужни су да поднесу 
пореску пријаву најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о 
издавању непокретности, односно закључења уговора о давању у закуп 
покретних ствари. 

Пореску пријаву са обрачунатим порезом за који је чланом 100а овог 
закона утврђена обавеза самоопорезивања, осим из ст. 1. и 4. овог члана, 
подноси се у року од 45 дана од дана остваривања прихода.  

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 6. овог члана прописује министар. 
ОБВЕЗНИК КОЈИ У ТОКУ ГОДИНЕ ИЗВРШИ ПРЕНОС ПРАВА ПО 

ОСНОВУ КОЈЕГ МОЖЕ НАСТАТИ КАПИТАЛНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК У 
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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, КАО И УДЕЛА У КАПИТАЛУ ПРАВНИХ ЛИЦА; 

2) ИСТЕКА СВАКОГ КАЛЕНДАРСКОГ ПОЛУГОДИШТА У КОЈЕМ ЈЕ 
ИЗВРШЕН ПРЕНОС ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 120 ДАНА ОД ДАНА ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО 
ОСНОВУ КОЈЕ ОБВЕЗНИК МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА ПОРЕСКО 
ОСЛОБОЂЕЊЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ 79. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ПРЕНОС ПРАВА КОЈЕ ЈЕ 
ПРЕДУЗЕТНИК 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 КОЈИ ПОРЕЗ ПЛАЋА НА ПАУШАЛНО УТВРЂЕН 
ПРИХОД ДУЖАН ЈЕ ДА ПОСЕБНО ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА 
ПРИХОДЕ НА КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ. 

 ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ ЗА КОЈИ ЈЕ 
ЧЛАНОМ 100А СТАВ 1. ТАЧКА 3) И СТАВОМ 2. ТОГ ЧЛАНА УТВРЂЕНА 
ОБАВЕЗА САМООПОРЕЗИВАЊА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД 
ДАНА ОСТВАРИВАЊА ПРИХОДА.  

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 6. ОВОГ ЧЛАНА 
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 

 
Члан 96. 

Обвезник - нерезидент подноси пореску пријаву за поједине врсте 
прихода за које није предвиђено плаћање пореза по одбитку. 

Пријава из става 1. овог члана подноси се пореском органу на чијој 
територији је обвезник остварио приходе, односно према боравишту обвезника. 

За обвезника из става 1. овог члана, плаћени порез по пореској пријави 
из става 2. овог члана, заједно са плаћеним порезима по одбитку, сматра се 
коначно утврђеном пореском обавезом. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА НЕРЕЗИДЕНТА ОБВЕЗНИКА 
ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 87. ОВОГ ЗАКОНА, 
КОНАЧНО УТВРЂЕНА ПОРЕСКА ОБАВЕЗА ОДНОСИ СЕ И НА ГОДИШЊИ 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА. 
 

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

територији има регистровано седиште; 
2) брисана („Службени гласник РС”, број 47/13) 
 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. 

ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ПОДНЕСЕ: 
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1) ЗА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - ПОРЕСКОМ 
ОРГАНУ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ ИМА РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ; 

2) ЗА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ - ПОРЕСКОМ ОРГАНУ НА 
ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СЕ НАЛАЗИ НЕПОКРЕТНОСТ; 

 
 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 99. 

По одбитку од сваког појединачно оствареног прихода утврђују се и 
плаћају порези на следеће приходе: 

1) зараде; 
2) приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 

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

предузетник; 
4) брисана („Службени гласник РС”, број 47/13) 
5) приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је исплатилац 

прихода правно лице или предузетник; 
6) добитке од игара на срећу; 
7) приходе од осигурања лица; 
7а) приходе спортиста и спортских стручњака; 
8) остале приходе, ако је исплатилац прихода правно лице или 

предузетник. 
ПО ОДБИТКУ ОД СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНО ОСТВАРЕНОГ ПРИХОДА 

УТВРЂУЈУ СЕ И ПЛАЋАЈУ ПОРЕЗИ НА СЛЕДЕЋЕ ПРИХОДЕ: 
1) ЗАРАДЕ; 
2) ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА И ПРАВА 

ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ, АКО ЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА ПРАВНО ЛИЦЕ 
ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК;  

3) ПРИХОДЕ ОД КАПИТАЛА, АКО ЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА ПРАВНО 
ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК; 

4) ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ, АКО ЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА 
ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК; 

5) ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, АКО ЈЕ 
ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК; 

6) ДОБИТКЕ ОД ИГАРА НА СРЕЋУ; 
7) ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА ЛИЦА; 
8) ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА; 
9) ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ, АКО ЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА ПРАВНО ЛИЦЕ 

ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК. 
Под правним лицем у смислу става 1. овог члана подразумева се и део 

правног лица, односно пословна јединица нерезидентног правног лица која је 
регистрована код надлежног државног органа (представништво и др.), као и 
државни органи и организације. 

 
Члан 100. 

По решењу надлежног пореског органа утврђује се и плаћа порез на: 
1) паушални приход од самосталне делатности; 
2) годишњи порез на доходак грађана.  
ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА УТВРЂУЈЕ СЕ И 

ПЛАЋА ПОРЕЗ НА: 
1) ПАУШАЛНИ ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 
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2) КАПИТАЛНИ ДОБИТАК; 
3)   ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА.  

            
Члан 100а 

Самоопорезивањем утврђују се и плаћају порези на следеће приходе: 
1) приходе од самосталне делатности предузетника који води пословне 

књиге у складу са чланом 43. став 2. овог закона;  
2) капиталне добитке;  
3) приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице или 

предузетник, и то: 
(1) приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права 

индустријске својине АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА И ПРАВА 
ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ; 

(2) камате; 
(3) приходе од издавања непокретности и давања у закуп покретних 

ствари;  
(4) друге приходе из члана 85. овог закона.  
Ако исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по 

одбитку, обавезу утврђивања и плаћања пореза самоопорезивањем има 
обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе, код 
дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно 
међународне организације или код представника и службеника таквог 
представништва, односно организације, као и у другом случају када исплатилац 
прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку.  

ПОРЕЗ НА ЗАРАДУ И ДРУГЕ ПРИХОДЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 
УТВРЂУЈЕ СЕ И ПЛАЋА НА ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПРИМИО, 
ОДНОСНО ИЗ КОГА ЈЕ ДУЖАН ДА ПЛАТИ ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ.  

   
Члан 101. 

Порез по одбитку из члана 99. овог закона, за сваког обвезника и за 
сваки појединачно исплаћени приход, исплатилац обрачунава, обуставља и 
уплаћује на прописане рачуне ПРОПИСАНИ ЈЕДИНСТВЕНИ УПЛАТНИ РАЧУН 
у моменту исплате прихода, у складу са прописима који важе на дан исплате 
прихода, осим ако овим законом није друкчије прописано.  

 
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. И ЧЛАНА 
80. ОВОГ ЗАКОНА УТВРЂУЈЕ СЕ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ 
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ОРГАНА НА ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНОГ 
ПИТАЊА, ПРИЛОЖЕНЕ УЗ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ.  

ПОВРАЋАЈ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА НА КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ИЗ ЧЛАНА 
79. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ОСТВАРУЈЕ СЕ НА ЗАХТЕВ ОБВЕЗНИКА, УЗ КОЈИ 
ЈЕ ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА.  

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. 

 
Порез на приходе од самосталне делатности 

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 годишњег пореза 

на доходак грађана. 
2) 15 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 

ПОРЕЗА - НА ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА И НА КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ. 
 

Члан 113. 
Обвезник пореза на капитални добитак у пореској пријави исказује 

податке о цени оствареној преносом права, удела и хартија од вредности и 
њиховој набавној цени усклађеној у складу са овим законом, право на пореско 
ослобођење и утврђује висину пореске обавезе. 

Ако је обвезник из става 1. овог члана стекао право на пореско 
ослобођење после подношења пореске пријаве, има право на повраћај 
плаћеног пореза које се остварује у складу са законом који уређује порески 
поступак и пореску администрацију. 

Обвезник пореза који се у складу са овим законом утврђују 
самоопорезивањем, осим пореза из става 1. овог члана, у пореској пријави 
исказује податке о врсти и висини оствареног прихода и друге податке од 
значаја за утврђивање висине пореске обавезе, као и висину пореске обавезе 
утврђене у складу са овим законом у зависности од врсте прихода. 

 
ЧЛАН 40. 

 ПОСТУПЦИ УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ КОЈИ НИСУ ОКОНЧАНИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА, ОКОНЧАЋЕ СЕ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 41. 
ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ КОРИСТИ ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ ИЗ ЧЛАНА 21В 

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 
И 68/14-ДР. ЗАКОН), ЗА ОДРЕЂЕНО НОВОЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ, НАСТАВЉА 
ДА КОРИСТИ ОЛАКШИЦУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 7. ОВОГ ЗАКОНА. 

ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЗАСНУЈЕ РАДНИ ОДНОС СА НОВОЗАПОСЛЕНИМ 
ЛИЦИМА ОД 1. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ, МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДА ПО 
ОСНОВУ РАДНОГ ОДНОСА СА ТИМ ЛИЦИМА КОРИСТИ ПОРЕСКУ 
ОЛАКШИЦУ ИЗ ЧЛАНА 7. ИЛИ ИЗ ЧЛАНА 8. ОВОГ ЗАКОНА. 

 
ЧЛАН 42.  

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ 1. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ. 
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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  
 
 
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 

/ 
 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађеност са њима  
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б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 
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. 
 


