
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 

АДМИНИСТРАЦИЈИ 

Члан 1.  
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 

гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 
85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 
2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14), у члану 7. став 1. уводна 
реченица мења се и гласи:  

„Тајним податком у пореском поступку (у даљем тексту: тајни податак), у 
смислу овог закона, сматра се и чува као тајни податак:”.  

У ставу 2. речи: „службене тајне” замењују се речима: „тајног податка”, а 
речи: „службену тајну” замењују се речима: „тајни податак”. 

У ставу 3. речи: „Службену тајну” замењују се речима: „Тајни податак”. 

У ст. 4-7. речи: „службене тајне” замењују се речима: „тајног податка”. 

Додаје се став 8, који гласи: 

„У погледу заштите тајних података, у свему осталом што није прописано 
овим законом, Пореска управа је дужна да поступа у складу са законом који 
уређује тајност података, односно законом који уређује заштиту података о 
личности.” 

Члан 2.  
У члану 24. став 1. тачка 4) речи: „службена тајна” замењују се речима: 

„тајни податак”. 

Члан 3. 
У члану 25. додаје се став 2, који гласи: 

„Обавеза подношења пореских пријава из става 1. тачка 2) овог члана, 
односи се и на ликвидационог, односно стечајног управника, који је дужан да у 
поступку ликвидације, односно стечаја подноси пореске пријаве у складу са 
пореским прописима, укључујући и пореску пријаву за порески период за који је 
рок за подношење пријаве датум после датума отварања поступка ликвидације, 
односно стечаја.” 

Члан 4.  
У члану 29. став 8. мења се и гласи: 

„Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани 
регистар лица која обављају делатност, може брисати пореског обвезника 
предузетника из прописаног регистра, под условима прописаним у ставу 7. овог 
члана, па и у случају непостојања доказа о престанку обавеза по основу 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање уколико су та лица стекла 
право на пензију сходно одредбама закона којим се уређује пензијско и 
инвалидско осигурање.” 
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Члан 5.  
У члану 36. став 10. брише се. 

Досадашњи ст. 11. и 12. постају ст. 10. и 11. 

У досадашњем ставу 13, који постаје став 12, речи: „ст. 1-10.” замењују 
се речима: „ст. 1-9.” 

Члан 6.  
У члану 38. став 7. реч: „искључиво” брише се. 

Тачка 3) мења се и гласи: 

„3) порез на добит правних лица по одбитку, као и порез на добит 
правних лица по решењу сагласно одговарајућим одредбама закона који 
уређује порез на добит правних лица – од 1. марта 2016. године;”. 

У тачки 4) број: „2016.” замењује се бројем: „2017.”. 

У тачки 5) број: „2016.” замењује се бројем: „2017.”. 

У тачки 6) реч: „јануара” замењује се речју: „марта”. 

Тачка 7) мења се и гласи: 

„7) остале пореске облике, и то за: 

(1) пореску пријаву о обрачунатим и плаћеним доприносима за 
обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног 
друштва – од 1. марта 2016. године; 

(2) пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу 
самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу 
врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника – од 1. марта 
2016. године; 

(3) пореску пријаву за аконтационо – коначно утврђивање пореза на 
приходе од самосталне делатности за паушално опорезивање – од 1. јануара 
2018. године; 

(4) пореску пријаву за утврђивање пореза на капиталне добитке 
(физичких лица, укључујући и предузетнике) – од 1. јануара 2018. године; 

(5) пореску пријаву за утврђивање пореза на наслеђе и поклон - од 1. 
јануара 2018. године; 

(6) пореску пријаву за утврђивање пореза на пренос апсолутних права - 
од 1. јануара 2018. године.” 

После става 8. додаје се нови став 9, који гласи: 

„Изузетно од става 7. овог члана, порески обвезници - физичка лица која 
су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем 
делатности, могу ту пријаву да поднесу у електронском облику или у писменом 
облику - непосредно или путем поште.” 

Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 10. и 11. 

Члан 7. 
У члану 70. став 2. мења се и гласи: 

„Распоред уплаћеног износа врши се по следећем редоследу: 

1) износ главне пореске обавезе; 
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2) камата; 

3) трошкови наплате.” 
Члан 8. 

У члану 75. став 5. мења се и гласи: 

„Под обрачунским периодом подразумева се период од првог дана 
доцње, односно промене износа дуга и/или промене стопе из става 1. овог 
члана и/или истека сваке календарске године у периоду доцње за који се врши 
обрачун.ˮ 

Став 12. брише се. 
Члан 9.  

У члану 78. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) увећање пореског дуга, који у себи не садржи камату и који је предмет 
принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате на који се 
обрачунава камата (у даљем тексту: увећање пореског дуга).” 

Члан 10. 
У члану 87а став 6. после речи: „платни промет,” додају се речи: 

„односно одредбама других закона,”. 

Члан 11.  
У члану 95. став 3. после речи: „платни промет” додају се запета и речи: 

„односно на начин уређен одредбама других закона”. 

Члан 12.  
У члану 104. став 3 мења се и гласи: 

„Ако на неком усменом јавном надметању не учествују најмање два 
понуђача, усмено јавно надметање се поново оглашава у року од осам дана од 
дана за који је било оглашено усмено јавно надметање на коме није било 
најмање два понуђача.” 

Ст. 14. и 15. мењају се и гласе: 

„Ако покретна ствар не буде продата ни на другом усменом јавном 
надметању, јавна надметања се понављају на начин из става 12. овог члана, са 
најнижом ценом од једне трећине процењене вредности, све до продаје ствари, 
односно истека рока од три месеца од дана доношења закључка о одређивању 
продаје путем усменог јавног надметања. 

Покретне ствари које нису продате непосредном погодбом у року из 
става 11. овог члана продају се по правилима која важе за друго и наредна 
усмена јавна надметања. Покретне ствари се могу продати на првом усменом 
јавном надметању за износ који је мањи од 60% од утврђене почетне 
вредности, односно по цени нижој од 30% утврђене почетне вредности, на 
другом усменом јавном надметању, ако се са тим писмено сагласи порески 
обвезник.” 

У ставу 18. после речи: „путем непосредне погодбе” додаје се запета, а 
речи: „у року из става 15. овог члана,” замењују се речима: „у року од три 
месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје путем усменог 
јавног надметања, односно непосредне погодбе,”. 
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Члан 13. 
Члан 114е мења се и гласи: 

„Члан 114е 

Одредбе овог закона о застарелости права на утврђивање, наплату и 
повраћај не примењују се на доприносе за обавезно социјално осигурање.”  

Члан 14. 
У члану 114з став 2. после речи: „не рачуна се у” додаје се реч: 

„апсолутни”. 

Члан 15.  
У члану 123. став 3. брише се. 

Досадашњи став 4. постаје став 3. 

Члан 16. 
У члану 124. став 3. после речи: „пореском обвезнику” запета и речи: „а 

порески контролор службену легитимацију или решење о овлашћењу” бришу 
се. 

Члан 17. 
У члану 128. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно од става 3. овог члана, записник о теренској контроли 
евидентирања промета преко фискалне касе и других контрола које се врше у 
складу са одредбом члана 118. став 3. и члана 124. став 2. овог закона, 
доставља се по окончању контроле.ˮ 

После досадашњег става 4, који постаје став 5, додаје се нови став 6, 
који гласи: 

„На записник о теренској контроли из става 4. овог члана порески 
обвезник има право да поднесе примедбе у року од два дана од дана пријема 
записника.ˮ 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 7, речи: „става 4.” замењују се 
речима: „ст. 5. и 6.”. 

Досадашњи став 6. постаје став 8. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 9, речи: „става 6.” замењују се 
речима: „става 8.”. 

Члан 18. 
У члану 129а став 4. мења се и гласи: 

„Решење о утврђивању пореза из става 2. овог члана доставља се лицу 
које обавља нерегистровану, односно непријављену делатност, са налогом да у 
року од 15 дана од дана достављања решења плати утврђену пореску обавезу 
на прописане уплатне рачуне јавних прихода, а у додатном року од 30 дана, код 
надлежних органа изврши регистрацију, односно пријаву те делатности и 
отклони друге утврђене повреде закона.” 

Члан 19. 
У члану 129р став 4. после речи: „употребљени за приређивање игара на 

срећу” додају се запета и речи: „независно од тога да ли је донето решење из 
члана 129а ст. 2. и 4. овог закона”. 
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Став 5. мења се и гласи: 

„Порески инспектор је дужан да, ако утврди да чињенице и околности 
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело од 
стране лица од кога је привремено одузета опрема и предмети, одмах након 
доношења решења из става 4. овог члана, поступи на начин из члана 136. овог 
закона.ˮ 

Члан 20.  
У члану 135. став 5. мења се и гласи: 

„Овлашћења из ст. 3. и 4. овог члана Пореска полиција предузима 
самостално или у сарадњи са Министарством унутрашњих послова. Са 
Министарством унутрашњих послова пореска полиција остварује и друге 
облике сарадње.ˮ 

Члан 21.  
У члану 157. став 3. тачка 5) речи: „службене или професионалне тајне” 

замењују се речима: „тајног податка или пословне тајне”. 

Члан 22. 
У члану 165. додаје се став 3, који гласи: 

„По жалбама изјављеним против првостепених решења донетих у 
поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност 
одлучује министар на предлог комисије коју образује за ту сврху.” 

Члан 23. 
У члану 176б став 1. после речи: „у пореским законима” додају се речи: 

„прописани овим законом”, а после речи: „(у даљем тексту: општи порески 
прекршаји правних лица и предузетника)” додају се запета и речи: „прекршаји 
прописани у пореским законима, као и”. 

Члан 24.  
У члану 177. став 7. број: „150.000” замењује се бројем: „100.000”. 

После става 11. додаје се нови став 12, који гласи: 

„За прекршаје из ст. 7. до 9. овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара.” 

Досадашњи став 12. постаје став 13. 

После досадашњег става 13, који постаје став 14, додаје се нови став 15, 
који гласи: 

„За прекршај из става 13. овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара, а за прекршај из 
става 14. овог члана новчаном казном у износу од 10.000 динара.” 

У досадашњем ставу 14, који постаје став 16, речи: „става 13.” замењују 
се речима: „става 14.”. 

После досадашњег става 15, који постаје став 17, додаје се нови став 18, 
који гласи: 

„За прекршај из става 17. овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара.” 

У досадашњем ставу 16, који постаје став 19, речи: „ст. 1, 2, 3, 12. и 15.” 
замењују се речима: „ст. 1, 2, 3, 13. и 17.” 
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Члан 25. 
У члану 178. став 5. речи: „а порески обвезник – предузетник новчаном 

казном у висини од 50.000 динараˮ замењују се речима: „порески обвезник - 
предузетник новчаном казном у висини од 50.000 динара, а одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном у висини од 10.000 динараˮ. 

Члан 26. 
У члану 179. став 10. после речи: „осим за лица из члана 29. став 8. овог 

законаˮ додају се запета и речи: „за обавезе по основу доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање уколико су стекли право на пензију сходно одредбама 
закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурањеˮ. 

Члан 27. 
У члану 180. став 1. број: „15.000ˮ замењује се бројем: „5.000ˮ.  

У ставу 2. број: „50.000ˮ замењује се бројем: „5.000ˮ. 

Члан 28. 
У члану 181. тачка 2г) после речи: „осим за лица из члана 29. став 8. овог 

законаˮ додају се запета и речи: „за обавезе по основу доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање уколико су стекли право на пензију сходно одредбама 
закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурањеˮ. 

Члан 29. 
У члану 181б додаје се нови став 1, који гласи: 

„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај Државна лутрија Србије, односно правно лице, ако Пореској управи не 
достави дневне, месечне и годишње извештаје о промету, у писаној или 
електронској форми (члан 129њ)ˮ. 

Досадашњи став 1. постаје став 2. 

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

Члан 30.  
Порески обвезник који обезбеди техничке услове, може у периоду од 1. 

јануара 2016. године до 29. фебруара 2016. године, истовремено са 
подношењем пореских пријава из члана 6. ст. 2. и 5. и став 6. подтач. (1) и (2) 
овог закона у писменом облику - непосредно или путем поште, да те пореске 
пријаве подноси и у електронском облику на прописани начин. 

На основу пореских пријава из става 1. овог члана, поднетих у 
електронском облику, неће се евидентирати пореско задужење на рачунима 
пореских обвезника. 

Члан 31.  
Распоред уплаћеног износа по основу доспелих пореза и споредних 

пореских давања закључно са 31. децембром 2015. године, извршиће се 
применом одредбе члана 70. став 2. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („Службени гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 
исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 
72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 
105/14). 
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Члан 32. 
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
I.    УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тач. 6. и 

15. Устава Републике Србије, према којима Република Србија, између осталог, 
уређује порески систем и обезбеђује финансирање остваривања права и 
дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом. 

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

законом постижу 
 
Основни разлог за доношење овог закона састоји се у чињеници да је 

поједине одредбе овог закона неопходно прецизирати, односно извршити 
правнотехничко усаглашавање појединих одредаба Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 
23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 
20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 
105/14 – у даљем тексту: ЗПППА) са одредбама других закона, како би се 
примена тог закона реализовала са што мање тумачења и на тај начин 
допринело бржем спровођењу пореског поступка и ефикаснијем раду пореске 
администрације, као и већој доследности у примени закона.  

Примера ради, предлажу се измене у поступцима пореске контроле и 
принудне наплате у смислу повећања ефикасности ових поступака; врши се 
прецизирање динамике преласка подношења пореских пријава у електронском 
облику по пореским облицима имајући у виду и софтверске могућности 
компјутерског сектора у Пореској управи; водећи рачуна о  економској моћи, 
нивоу образовања и могућностима приступа електронском подношењу пореских 
пријава, предлаже се да се пореским обвезницима – физичким лицима омогући 
и подношење пореских пријава у папирном облику и после момента преласка 
на подношење пореске пријаве искључиво у електронском облику; предлаже се 
да се распоред уплаћених средстава на име пореза уреди на другачији начин, 
тако да се уместо важећег распореда предлаже следећи распоред, и то: главни 
дуг, камата, па трошкови наплате; врши се усаглашавање одредаба ЗПППА са 
одредбама закона којим се уређеује тајност података, односно заштита 
података о личности, у погледу примене начела службене тајне, врши се 
усаглашавање са одредбама закона којим се уређују прекршаји и др. 

 
● Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона 
 
Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема 

могућности да се циљеви који се желе постићи реше без доношења закона. 
 
● Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема 
 
Уређивањем ове материје законом даје се допринос правној сигурности 

и обезбеђује транспарентност у вођењу пореске политике. Наиме, закон је 
општи правни акт који се објављује и који ствара једнака права и обавезе за све 
субјекте који се нађу у истој пореско-правној ситуацији, чиме се постиже 
транспарентност у његовој примени. 
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 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 
Уз чл 1, 2. и 21. 
Предложене измене представљају иницијативу за измену ЗПППА од 

стране Заштитника грађана како би се одредбе које се односе на примену 
начела службене тајне у пореском поступку ускладиле са одредбама Закона о 
тајности података, односно Закона о заштити података о личности, при чему је 
неопходно да се прецизно уреди поступање са прикупљеним подацима онда 
када њихово достављање тражи лице које за то има одређени правни интерес. 
 Сагласно наведеном, неопходно је извршити и измене чл. 24. и 157. 
ЗПППА. 

 
Уз члан 3. 
Овом изменом предлаже се да се обавеза подношења пореских пријава 

односи и на ликвидационог, односно стечајног управника, који је дужан да у 
поступку ликвидације, односно стечаја подноси пореске пријаве у складу са 
пореским прописима, укључујући и пореску пријаву за порески период када рок 
за подношење тих пријаве пада после датума отварања поступка ликвидације, 
односно стечаја. 

 
Уз чл 4, 26. и 28. 
Предложена измена се односи на брисање одредбе којом је прописано 

да организација надлежна за упис у прописани регистар лица која обављају 
делатност може брисати предузетника без доказа о престанку пореских 
обавеза, из разлога што након брисања предузетника Пореска управа му више 
не може утврдити пореске обавезе. Сагласно томе, предлаже се изузетак у 
смислу обавеза по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за лица 
која су стекла право на пензију сходно одредбама закона којим се уређује 
пензијско и инвалидско осигурање. 

Врши се и прецизирање прекршајних одредаба везаних за ову одредбу 
ЗПППА. 

 
Уз чл. 5, 10, 11. и 20. 
Предлажу се измене и допуне у смислу неопходног прецизирања 

одредаба ЗПППА,  како би се његова примена реализовала са што мање 
тумачења и на тај начин допринело бржем спровођењу пореског поступка и 
ефикаснијем раду пореске администрације, као и већој доследности у примени 
закона. 

 
Уз чл. 6. и 30.  
Предлаже се прописивање динамике подношења пореских пријава 

искључиво у електронском облику за конкретне пореске облике, а водећи 
рачуна да је потребно обезбедити довољно времена за прилагођавање 
информатичких система и пореских обвезника и Пореске управе решењима која 
ће бити садржана у предложеним решењима. 

С тим у вези, у погледу појединих пријава (примера ради, за пореску 
пријаву за порез на добит правних лица по одбитку, као и порез на добит 
правних лица по решењу сагласно члану 40. закона који уређује порез на добит 
правних лица, за пореску пријаву о обрачунатим и плаћеним доприносима за 
обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног 
друштва и др) предлаже се прелазни период од 1. јануара 2016. године до 29. 
фебруара 2016. године, у којем би порески обвезници који обезбеде техничке 
услове, могли истовремено са подношењем пореских пријава непосредно или 
путем поште да те пореске пријаве подносе и у електронском облику.  
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Такође, имајући у виду економску моћ, нивоу образовања и могућности 
приступа електронском подношењу пореских пријава, предлаже се да се 
пореским обвезницима – физичким лицима омогући и подношење пореских 
пријава у папирном облику и после момента преласка на подношење пореске 
пријаве  у електронском облику у складу са ставом 7. овог члана ЗПППА, 
односно члана 41. став 5. ЗПППА. 

 
Уз чл. 7. и 31. 
Предлаже се да се распоред уплаћених средстава на име пореза уреди 

на другачији начин, тако да се уместо важећег распореда: трошкови наплате, 
камата, па главни дуг, предлаже следећи распоред, и то: главни дуг, камата, па 
трошкови наплате са почетком примене од 1. јануара 2016. године. 

 
Уз члан 8. 
Предлаже се да се под обрачунским периодом подразумева период од 

првог дана доцње, односно промене износа дуга и/или промене стопе и/или 
истека сваке календарске године у периоду доцње за који се врши обрачун. На 
овај начин смањује се додатно администрирање у великом броју случајева, а 
пре свега у случајевима евидентирања и књижења рачуноводствених промена 
ретроактивно (достављање решења путем поште, прекњижавање погрешних 
уплата и сл).  

 
Уз члан 9.  
Предлаже се да се на увећање целокупног пореског дуга (јавни приход 

који се сходно Правилнику води на посебном уплатном рачуну за приходе 
буџета Републике, односно прихода буџета јединица локалних самоуправа) који 
у себи не садржи камату и који је предмет принудне наплате за 5% на дан 
почетка поступка принудне наплате, обрачунава камата. 

 
Уз члан 12. 
Предлаже се измена у поступку принудне наплате  у смислу повећања 

ефикасности овог поступака приликом продаје покретних ствари на усменом 
јавном надметању, односно путем непосредне погодбе. 

 
Уз чл. 13. и 14. 
Предлаже се да се одредбе овог закона о застарелости права на 

утврђивање, наплату и повраћај не примењују на доприносе за обавезно 
социјално осигурање. Имајући у виду да се сагласно одредбама члана 46. 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању  („Службени гласник РС”, бр. 
34/03 ... 142/14), у стаж осигурања рачуна време које је осигураник провео на 
раду по основу кога је био обавезно осигуран и за које је уплаћен допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање, те да би неплаћањем или отписивањем 
обавезе настале по основу допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
запосленима на које се односи не би био утврђен стаж осигурања, а самим тим 
и право на остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања. 

Такође, водећи рачуна да бројни управни спорови, односно стечајни 
поступци трају и дуже од десет година, целисходно је прописати да се време 
трајања застоја застарелости права Пореске управе на утврђивање и наплату 
пореза и споредних пореских давања не рачуна у апсолутни рок за 
застарелост. 

 
Уз чл. 15 - 19. 
Предложене су измене у поступку пореске контроле, у смислу повећања 

ефикасности овог поступка, и то: 
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- Водећи рачуна о специфичности контроле евидентирања промета 
преко фискалне касе предлаже се да се записник о теренској контроли 
евидентирања промета преко фискалне касе, али и других контрола које се 
врше у складу складу са одредбом члана 118. став 3. и члана 124. став 3. 
ЗПППА, достављају  по окончању контроле, а не у року од пет дана од дана 
завршетка контроле, У складу са тим, на овај записник порески обвезник има 
право приговра у року од два дана од дана пријема записника; 

- На предлог Стручне групе Координациног тела за усмеравање 
активности на сузбијању сиве економије, врше се измене у члану 129а ЗПППА, 
тако да се решење о утврђивању пореза доставља се лицу које обавља 
нерегистровану, односно непријављену делатност, са налогом да у року од 15 
дана од дана достављања решења плати утврђену пореску обавезу на 
прописане уплатне рачуне јавних прихода, а у додатном року од 30 дана, код 
надлежних органа изврши регистрацију, односно пријаву те делатности и 
отклони друге утврђене повреде закона, имајући у виду да су и регистровани 
субјекти у обавези да у року од 15 дана исправе грешку и уплате тачан износ 
пореза на уплатне рачуне јавних прихода; 

- Водећи рачуна да по одредбама чл. 135. и 136. ЗПППА, порески 
инспектор не  може да поднесе кривичну пријаву, предлаже се измена члана 
129р ЗПППА, према којој је порески инспектор који врши теренску контролу над 
приређивањем игара на срећу, дужан  да, ако утврди да чињенице и околности 
које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело 
од стране лица од кога је привремено одузета опрема и предмети, одмах након 
доношења решења из става 4. овог члана, поступи на начин из члана 136. 
ЗПППА. 
 

Уз члан 22. 
Предлаже се измена члана 165. ЗПППА у смислу обезбеђивања 

принципа двостепености у поступку одлучивања по захтеву за издавање 
одобрења за пореско пуномоћство за порез на додату вредност у смислу члана 
10а Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04 ... 
83/15). 

 
Уз чл. 23, 24, 25, 27. и 29.  
Предлаже се измена ради прилагођавања распона прописане казне 

тежини прекршаја и врсти пореског обвезника, имајући у виду да се ради о 
пореском обвезнику физичком лицу. 

Такође, предлаже се измена одредбе које се односе на пореске 
прекршаје тако да је за прекршај правног лица у члану 177. став 7. ЗПППА 
прописана казна која прекорачује законски максимум из одредбе члана 39. став 
3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13) којим је прописано 
да се изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, новчана казна може  
прописати у фиксном износу за физичко лице и одговорно лице од 1.000 до 
10.000 динара, за предузетника од 5.000 до 50.000 динара, а за правно лице од 
10.000 до 100.000 динара. 

Како би се одредба члана 177. став 7. ЗПППА ускладила са наведеном 
одредбом члана 39. став 3. Закона о прекршајима потребно је изменити износ 
прописане новчане казне за правно лице. Надаље, за поједине пореске 
прекршаје из чл. 177.  и 178. ЗПППА није била прописана одговорност 
одговорног лица за учињен прекршај. 

Наиме, како је одредбом члана 27. став 1. Закона о прекршајима  
прописано да је правно лице одговорно за прекршај учињен радњом или 
пропуштањем дужног надзора органа управљања или одговорног лица или 
радњом другог лица које је у време извршења прекршаја било овлашћено да 
поступа у име правног лица, то је уз одговорност правног лица потребно 
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прописати и одговорност одговорног лица, како би правно лице могло бити 
одговорно за учињен прекршај. 

 
Уз члан 32. 
Предлаже се да овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године. 
  
 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 

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

чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, брoj 
20/12 – пречишћен текст), имајући у виду да је неопходно обезбедити несметан 
рад органа и организација чије се функционисање финансира из буџета 
Републике Србије, као и да би се обезбедили услови за благовремену примену 
предложених законских решења у функцији веће финансијске дисциплине, што 
може имати позитиван утицај на остваривање средстава из којих се 
финансирају надлежности Републике, аутономних покрајина и јединица 
локалних самоуправа. 

 
 
VI.  АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
Будући да се овим законом уређују порески поступак и пореска 

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

 
Постоји неколико кључних ефеката предложених промена: 
- Унапређење ефикасности пореског поступка (поступак принудне 

наплате – принудна наплата покретних ствари усменим јавним надметањем и 
непосредном погодбом и поступка пореске контроле -  прецизирањем контроле 
евидентирања промета преко фискалне касе, контроле мењачког пословања, 
контроле приређивања игара на срећу) у смислу повећања ефикасности рада 
Пореске управе, чиме се смањује обим и време потребно за чисто 
административне радње и повећава њене капацитете усмерене у основне 
функције: помоћ пореским обвезницима при извршавању њихових обавеза; 

- Јачање правне сигурности успостављањем јасних правила и 
прецизирањем појмова и поступака осигуравају једнообразност у поступању 
Пореске управе чиме унапређују услове пословања обвезницима обезбеђујући 
извесност последица одређене пореско-правне ситуације, као и 
усаглашавањем ЗПППА са одредбама других закона отклања неизвесност која 
се јавља као последица сукоба надлежности или неусаглашености у укупном 
правном оквиру за пословање. 

  
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону. 
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Предложена решења имају утицај на све учеснике у пореско-правном 
поступку, дакле како на саме пореске обвезнике и Пореску управу, тако и на 
остале субјекте који су обавезни да учине неку радњу у овом поступку (судови, 
други државни органи и организације, банке као носиоци платног промета). 
 Имајући у виду очекиване ефекте предложених измена, укупан утицај 
на све учеснике који поштују пореске прописе биће позитиван: смањују им се 
административни трошкови, повећава ефикасност рада и повећава правна 
сигурност. 

   
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима). 
Примена овог закона не би требало да створи додатне (директне) 

трошкове пореским обвезницима, а поједина решења предложена овим 
законом олакшаће администрирање како пореским органима, тако и пореским 
обвезницима (подношење појединих пореских пријава у електронском облику, 
начин обрачунавања камате у обрачунском пеиоду). 

 
3.    Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 

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

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

 
4.  Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката 

на тржишту и тржишна конкуренција. 
Оцењује се да примена закона неће допринети стварању нових 

привредних субјеката али ће, у одређеној мери, посредством побољшања 
услова пословања посредно позитивно утицати на очување тржишне 
конкуренције. 

Наиме, предложене измене и допуне Закона, имајући у виду питања која 
уређују, немају за циљ подстицање стварања нових привредних субјеката на 
тржишту, нити стварања тржишне конкуренције. 

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

закону. 
Овај закон је у поступку припреме достављен одређеним 

министарствима и другим надлежним органима, тако да је заинтересованим 
странама пружена прилика да изнесу своје ставове. 

Са друге стране, приликом израде овог законског решења прихваћене су 
иницијативе за изменом појединих одредаба закона, како од стране пореских 
обвезника, тако и бројних државних органа и других организација. 

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

оно што се доношењем закона намерава. 
Министарство финансија – Пореска управа (за јавне приходе које 

утврђује, наплаћује и контролише) и надлежни порески органи јединица 
локалних самоуправа (за своје изворне јавне приходе – локалне порезе) 
надлежни су за спровођење Закона. 

Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним 
публиковањем Билтена службених објашњења и стручних мишљења за 
примену финансијских прописа, њиховим објављивањем на званичној интернет 
страни, као и на други погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност, 
информисаност и доступност информацијама, како би се на овај начин 
допринело остваривању циљева постављених доношењем закона. 
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Како би се остварили циљеви који се доношењем овог закона желе 
постићи, по потреби ће ово министарство давати мишљења о његовој примени, 
а органи управе одговарајућа упутства за његово спровођење. 
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 VII.   ОДРЕДБЕ ЗАКОНА  O ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 
АДМИНИСТРАЦИЈИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 7. 

Службеном тајном у пореском поступку (у даљем тексту: службена 
тајна), у смислу овог закона, сматрају се и чувају као службена тајна: 

ТАЈНИМ ПОДАТКОМ У ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ТАЈНИ ПОДАТАК), У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА СЕ И ЧУВА КАО ТАЈНИ 
ПОДАТАК: 

1) сваки документ, информација, податак или друга чињеница о 
пореском обвезнику до којих су службена лица и сва друга лица која учествују у 
пореском поступку дошла у пореском, прекршајном, предистражном или 
судском поступку; 

2) подаци о техничким проналасцима или патентима, као и сви други 
подаци о технолошким поступцима које примењује порески обвезник, до којих 
су службена лица и сва друга лица која учествују у пореском поступку дошла у 
пореском, прекршајном, предистражном или судском поступку. 

Повреда службене тајне ТАЈНОГ ПОДАТКА угрожава интерес пореских 
обвезника и јавни интерес Републике, који претежу над интересом за приступ 
информацијама од јавног значаја које представљају службену тајну ТАЈНИ 
ПОДАТАК, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге 
последице по интересе заштићене овим законом. 

Службену тајну ТАЈНИ ПОДАТАК дужна су да чувају сва службена лица 
и друга лица која учествују у пореском, прекршајном, предистражном и судском 
поступку. 

Обавеза чувања службене тајне ТАЈНОГ ПОДАТКА односи се и на лица 
из става 1. овог члана када им престане радни однос, односно својство у којем 
су дошли до сазнања о документима, чињеницама, односно подацима из става 
1. овог члана. 

Обавеза чувања службене тајне ТАЈНОГ ПОДАТКА је повређена ако се 
документи, чињенице, односно подаци из става 1. овог члана неовлашћено 
користе или објаве. 

Обавеза чувања службене тајне  ТАЈНОГ ПОДАТКА није повређена: 
1) радњом са којом се порески обвезник писмено сагласи; 
2) ако се одређени документ, чињеница, односно податак не могу 

повезати са одређеним пореским обвезником; 
3) ако се одређени документ, чињеница, односно податак износе током 

пореског, прекршајног, предистражног или судског поступка; 
4) ако се ради о пореском идентификационом броју (у даљем тексту: 

ПИБ) пореског обвезника; 
5) ако се одређени документ, чињеница, односно податак користе од 

стране надлежног органа у поступку откривања кривичних дела или прекршаја; 
6) ако се одређени документ, чињеница, односно податак, у складу са 

одредбама члана 157. овог закона, достављају овлашћеном лицу пореског 
органа стране државе у поступку размене информација и пружања правне 
помоћи; 

7) ако се пореском јемцу омогући увид у податке о пореском обвезнику, 
битне за регулисање обавеза које проистичу из његовог односа према пореском 
обвезнику; 

8) ако су одређени документ, чињеница, односно податак у вези са 
постојањем пореског дуга. 

Пореска управа квартално, са пресеком стања на последњи дан у 
последњем месецу квартала, објављује на својој интернет страни назив, 
односно име и презиме, ПИБ и износ пореског дуга пореских дужника, и то 
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правних лица са пореским дугом у износу од 20.000.000  динара и вишем и 
предузетника са пореским дугом у износу од 5.000.000 динара и вишем, чиме 
обавеза чувања службене тајне ТАЈНОГ ПОДАТКА није повређена. 
 У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ТАЈНИХ ПОДАТАКА, У СВЕМУ ОСТАЛОМ ШТО 
НИЈЕ ПРОПИСАНО ОВИМ ЗАКОНОМ, ПОРЕСКА УПРАВА ЈЕ ДУЖНА ДА 
ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА, 
ОДНОСНО ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. 

 
Члан 24. 

Порески обвезник, у складу са овим законом, има право да: 
1) од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским 

прописима из којих произлази његова пореска обавеза, а ако је неук и основну 
правну помоћ, што омогућује да пријави и плати порез и обрачуна и плати 
споредна пореска давања, у складу са прописима; 

2) у писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику 
поставио Пореској управи, а тиче се његове пореске ситуације; 

3) захтева да се Пореска управа и њихови службеници опходе према 
њему са поштовањем и уважавањем; 

4) се о њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске 
управе чувају као службена тајна ТАЈНИ ПОДАТАК и користе, односно чине 
доступним другим лицима, односно органима или организацијама, на начин 
уређен у члану 7. овог закона; 

5) Пореска управа поштује његову приватност; 
6) оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему 

воде код Пореске управе и захтева измену непотпуних или нетачних података; 
7) заступа властите интересе пред Пореском управом непосредно или 

путем пуномоћника; 
8) на прописан начин користи пореске олакшице; 
9) на прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију, 

рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза; 
10) присуствује током теренске пореске контроле; 
11) добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле; 
12) даје обавештења пореским органима у пореском поступку; 
13) користи правна средства у пореском поступку; 
14) користи и друга права утврђена овим законом и другим пореским 

законима. 
Порески обвезник чија су права из става 1. овог члана повређена има 

право на судску заштиту. 
Ако суд утврди да су права пореског обвезника повређена, накнада 

претрпљене штете и судски трошкови падају на терет буџета Републике, 
односно на терет буџета јединица локалне самоуправе. 
 

Члан 25. 
Порески обвезник, у складу са овим законом, обавезан је да: 
1) у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, 

осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна 
Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене података у 
пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре; 

2) поднесе пореску пријаву Пореској управи на прописаном обрасцу, у 
року и на начин уређен пореским прописима; 

3) поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореска 
управа, у складу са пореским прописима; 

4) води прописане пословне књиге и евиденције ради опорезивања; 
5) у законским роковима тачно обрачунава порез, када је по закону 

дужан да то сам чини; 
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6) плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном законом; 
7) не омета и не спречава службена лица која учествују у пореском 

поступку у обављању законом утврђене дужности; 
8) обавести Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке, 

друге финансијске организације, поштанске штедионице или друге организације 
која обавља платни промет (у даљем тексту: банка) у Аутономној покрајини 
Косово и Метохија или у иностранству - у року од 15 дана од дана отварања, 
односно затварања рачуна; 

9) буде присутан током пореске контроле; 
10) извршава друге обавезе утврђене овим законом и другим пореским 

законима. 
ОБАВЕЗА ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) 

ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСИ СЕ И НА ЛИКВИДАЦИОНОГ, ОДНОСНО СТЕЧАЈНОГ 
УПРАВНИКА, КОЈИ ЈЕ ДУЖАН ДА У ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ, ОДНОСНО 
СТЕЧАЈА ПОДНОСИ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ У СКЛАДУ СА ПОРЕСКИМ 
ПРОПИСИМА, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ЗА 
КОЈИ ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ДАТУМ ПОСЛЕ ДАТУМА 
ОТВАРАЊА ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ, ОДНОСНО СТЕЧАЈА. 
  

Члан 29. 
Агенција за привредне регистре доставља обавештење Пореској управи 

о извршеном упису у Регистар привредних субјеката (оснивање, повезивање и 
престанак привредног субјекта, статусне промене и промене облика 
организовања тог субјекта, подаци о привредном субјекту од значаја за правни 
промет, подаци у вези са стечајним поступком и други подаци одређени 
законом), као и о сваком другом решењу којим се врше промене оснивача, 
облика организовања, назива, делатности, висине основног улога и места 
седишта, или којим се врши било која друга промена од значаја за утврђивање 
пореза. 

Суд, орган локалне самоуправе, адвокатска комора, професионална 
удружења, као и други орган или организација надлежни за упис у одговарајући 
регистар лица која обављају одређену делатност дужни су да, у року од пет 
дана од дана извршеног уписа, Пореској управи доставе обавештење о упису, 
поништавању уписа и брисању из регистра, као и о сваком другом решењу 
којим се врши промена од значаја за утврђивање пореза. 

Орган који води евиденције о месту пребивалишта, односно боравишта 
физичког лица, дужан је да у року од пет дана од дана пријаве или одјаве 
пребивалишта, односно боравишта достави податке Пореској управи о: 
јединственом матичном броју грађана, евиденционом броју за странце, имену, 
презимену, шифри општине пребивалишта, односно боравишта, адреси 
пребивалишта, односно боравишта, месту рођења и статусу лица. 

Орган који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица, дужан је 
да у року од пет дана од дана евиденције рођења или смрти, односно 
проглашења несталог лица за умрло, о томе достави податке Пореској управи. 

Подаци из ст. 1-4. овог члана достављају се у електронском облику. 
Поступак достављања података из става 3. овог члана споразумно ће 

ближе уредити министар надлежан за послове финансија и министар надлежан 
за унутрашње послове. 

Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани 
регистар лица која обављају делатност не може брисати лице из прописаног 
регистра без доказа о престанку пореских обавеза, односно брисању из 
евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни порески орган, 
не старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из 
прописаног регистра. 
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Изузетно од става 7. овог члана, орган, организација или друго лице 
надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају делатност, може 
брисати пореског обвезника предузетника из прописаног регистра без доказа о 
престанку пореских обавеза. 

ОРГАН, ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА УПИС У 
ПРОПИСАНИ РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ, МОЖЕ 
БРИСАТИ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ ПРОПИСАНОГ 
РЕГИСТРА, ПОД УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ У СТАВУ 7. ОВОГ ЧЛАНА, ПА И У 
СЛУЧАЈУ НЕПОСТОЈАЊА ДОКАЗА О ПРЕСТАНКУ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ 
ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ УКОЛИКО СУ ТА 
ЛИЦА СТЕКЛА ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ СХОДНО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ. 

Агенција за привредне регистре не може извршити брисање привредног 
субјекта из прописаног регистра, регистровати статусне промене и вршити 
промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, 
улог и облик организовања у периоду од добијања обавештења Пореске управе 
да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола до добијања 
обавештења да је пореска контрола завршена. 

Акт којим се уређују начин и поступак достављања и садржина 
обавештења из става 9. овог члана доноси министар, на предлог директора 
Пореске управе. 

У погледу заштите података о личности Пореска управа дужна је да 
поступа на исти начин као и орган који јој је те податке доставио, односно у 
складу са законом којим се уређује заштита података о личности. 

 
Члан 36. 

Порески акт доставља се пореском обвезнику слањем препоручене 
пошиљке, обичне пошиљке или преко службеног лица пореског органа. 

Порески акт сматра се достављеним пореском обвезнику када се уручи 
пореском обвезнику, његовом законском заступнику, његовом пуномоћнику, 
његовом пореском пуномоћнику или његовом заступнику по службеној 
дужности. 

Ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене пошиљке, 
порески акт сматра се достављеним даном уручења, а ако уручење није било 
могуће, порески акт сматра се достављеним 15-ог дана од дана предаје 
пореског акта пошти. 

Ако се достављање пореског акта врши слањем обичне пошиљке, 
порески акт сматра се достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје 
пореског акта пошти. 

Достављање пореског акта пореском обвезнику - правном лицу и 
предузетнику врши се на адресу његовог седишта уписану у прописаном 
регистру, односно на посебну адресу за пријем поште која је регистрована код 
Агенције за привредне регистре. 

Достављање пореског акта пореском обвезнику - физичком лицу врши се 
на адресу његовог пребивалишта, односно боравишта. 

Ако је порески обвезник правно лице, порески акт сматра се 
достављеним и када се уручи лицу запосленом код правног лица. 

Ако је порески обвезник физичко лице, укључујући и предузетника, 
порески акт сматра се достављеним и када се уручи пунолетном члану његовог 
домаћинства у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, 
односно лицу запосленом код предузетника. 

Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када лица из ст. 
7. и 8. овог члана одбију да приме порески акт или одбију да потпишу пријем 
пореског акта, ако лице које врши достављање о томе сачини службену 
белешку. 
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У случају када се порески акт сматра достављеним 15-ог дана од дана 
предаје пореског акта пошти у смислу става 3. овог члана, односно када се 
достављање врши у складу са ставом 4. овог члана, Пореска управа до 5-ог у 
месецу за претходни месец објављује на интернет страни ПИБ пореског 
обвезника коме је достављање извршено, као и број пореског акта чије је 
достављање извршено. 

Порески акт може се доставити и електронском поштом ако се порески 
обвезник сагласи са тим начином достављања. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на достављање пореског 
акта другом учеснику у пореском поступку. 

Пореска управа одређује начин достављања аката из ст. 1-10. СТ. 1-9. 
овог члана. 
 

Члан 38. 
Пореска пријава представља извештај пореског обвезника Пореској 

управи о оствареним приходима, извршеним расходима, добити, имовини, 
промету добара и услуга и другим трансакцијама од значаја за утврђивање 
пореза. 

Пореска пријава подноси се на обрасцу, који прописује министар, уз који 
се прилажу одговарајући докази. 

Порески обвезник, порески пуномоћник или друго лице које је порески 
обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и 
заступник по службеној дужности дужан је да потпише пореску пријаву, осим 
ако је друкчије уређено пореским прописом. 

Ако је пореску пријаву, односно неки њен део припремио порески 
саветник, и он је обавезан да потпише пореску пријаву, уз уношење свог ПИБ-а. 

Пореска пријава подноси се Пореској управи у року од 15 дана од дана 
настанка пореске обавезе, осим ако није друкчије прописано овим или другим 
пореским законом. 

Изузетно од става 5. овог члана, велики порески обвезници подносе 
пореску пријаву организационој јединици Пореске управе из члана 28. став 5. 
овог закона, за све врсте пореза за које та организациона јединица извршава 
послове из надлежности Пореске управе. 

Пореска пријава подноси се искључиво у електронском облику за порезе 
који се плаћају по одбитку у складу са законом којим се уређује порез на 
доходак грађана и законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално 
осигурање (у даљем тексту: порез по одбитку), за порез на додату вредност, 
као и за: 

1) порез на добит правних лица, осим пореза на добит правних лица по 
одбитку - од 1. априла 2015. године; 

2) годишњи порез на доходак грађана - од 1. априла 2015. године; 
3) порез на добит правних лица по одбитку – од 1. јануара 2016. године; 
3) ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ПО ОДБИТКУ, КАО И ПОРЕЗ НА 

ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ПО РЕШЕЊУ САГЛАСНО ОДГОВАРАЈУЋИМ 
ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА – 
ОД 1. МАРТА 2016. ГОДИНЕ; 

4) акцизе – од 1. јануара 2016. 2017. године; 
5) порез на приход од самосталних делатности за предузетнике који 

воде пословне књиге – од 1. јануара 2016. 2017. године; 
6) порез на премије неживотног осигурања – од 1. јануара МАРТА 2016. 

године; 
7) све остале пореске облике – од 1. јануара 2017. године. 
7) ОСТАЛЕ ПОРЕСКЕ ОБЛИКЕ, И ТО ЗА: 
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(1) ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ О ОБРАЧУНАТИМ И ПЛАЋЕНИМ 
ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ОСНИВАЧЕ, 
ОДНОСНО ЧЛАНОВЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА – ОД 1. МАРТА 2016. ГОДИНЕ; 

(2) ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ О ОБРАЧУНАТОМ И ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ 
САМООПОРЕЗИВАЊЕМ И ПРИПАДАЈУЋИМ ДОПРИНОСИМА НА ЗАРАДУ, 
ОДНОСНО ДРУГУ ВРСТУ ПРИХОДА ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО 
ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА – ОД 1. МАРТА 2016. ГОДИНЕ; 

(3) ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА АКОНТАЦИОНО – КОНАЧНО УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПАУШАЛНО 
ОПОРЕЗИВАЊЕ – ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ; 

(4) ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ (ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ) – ОД 1. 
ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ; 

(5) ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА НАСЛЕЂЕ И 
ПОКЛОН - ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ; 

(6) ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС 
АПСОЛУТНИХ ПРАВА - ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ. 

До дана преласка на подношење пореске пријаве искључиво у 
електронском облику у складу са ставом 7. овог члана, пореска пријава се може 
поднети непосредно или путем поште. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ - 
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СУ ДУЖНА ДА ПОДНЕСУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ КОЈА 
НИЈЕ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ, МОГУ ТУ ПРИЈАВУ ДА 
ПОДНЕСУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ИЛИ У ПИСМЕНОМ ОБЛИКУ -  
НЕПОСРЕДНО ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ. 

Пореску пријаву подноси Пореска управа уместо пореског обвезника по 
службеној дужности, односно у случају када порески обвезник пропусти да је 
поднесе по налогу контроле, као и у другим случајевима прописаним овим 
законом. 

Начин подношења пореске пријаве у електронском облику ближе уређује 
министар. 
 

Члан 70. 
Порески обвезник одређује приликом уплате врсту дугованог пореза које 

плаћа. 
Распоред уплаћеног износа врши се по следећем редоследу: 
1) трошкови наплате; 
2) камата; 
3) износ главне пореске обавезе. 
РАСПОРЕД УПЛАЋЕНОГ ИЗНОСА ВРШИ СЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ 

РЕДОСЛЕДУ: 
1) ИЗНОС ГЛАВНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ; 
2) КАМАТА; 
3) ТРОШКОВИ НАПЛАТЕ. 
Ако порески обвезник дугује плаћање више врста пореза, а уплаћени 

износ није довољан за плаћање укупног пореског дуга, поједине врсте пореза 
наплаћују се по редоследу њиховог доспевања. 

Код пореза из става 3. овог члана који доспевају истовремено, наплата 
се врши сразмерно учешћу појединог пореза у укупно доспелом пореском дугу. 

Ако је износ уплате по основу пореза већи од дугованог износа, износ 
преплате може да се користи за намирење обавеза по истом основу које 
касније доспевају. 

У случају из става 5. овог члана, на захтев пореског обвезника: 
1) намирује се дуговани порез по другом основу; 
2) врши се повраћај, ако нема доспелих обавеза по другом основу. 
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Захтевом из става 6. овог члана не сматра се опредељење пореског 
обвезника да му се изврши повраћај пореза на додату вредност из пореске 
пријаве за порез на додату вредност. 

 
Члан 75. 

На износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, 
осим камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој 
референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, 
применом простог интересног рачуна од сто. 

На дуговани порез и споредна пореска давања, осим камате, камата се 
обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости. 

Камата се обрачунава за календарски број дана периода доцње у 
измирењу обавеза у односу на календарски број дана у години (365, односно 
366 дана) декурзивним начином обрачуна, без приписа камате главници 
истеком обрачунског периода. 

Камата се у смислу става 3. овог члана обрачунава за све календарске 
дане у обрачунском периоду. 

Обрачунски период је период од првог дана доцње до дана плаћања 
током којег се камата евидентира сваког последњег радног дана у 
календарском месецу. 

ПОД ОБРАЧУНСКИМ ПЕРИОДОМ ПОДРАЗУМЕВА СЕ ПЕРИОД ОД 
ПРВОГ ДАНА ДОЦЊЕ, ОДНОСНО ПРОМЕНЕ ИЗНОСА ДУГА И/ИЛИ ПРОМЕНЕ 
СТОПЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И/ИЛИ ИСТЕКА СВАКЕ КАЛЕНДАРСКЕ 
ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ДОЦЊЕ ЗА КОЈИ СЕ ВРШИ ОБРАЧУН. 

Укупан износ камате представља збир обрачунате камате за поједине 
обрачунске периоде из става 5. овог члана. 

Ако се у току контроле утврди разлика пореске обавезе, камата се 
обрачунава од дана када је пореску обавезу порески обвезник био дужан да 
плати. 

На износ више плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим 
камате, камата се обрачунава по истеку рока од 30 дана од дана пријема 
захтева за повраћај. 

Ако је основ за повраћај поништено или измењено решење или други акт 
о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза. 

Ако се обвезнику пореза на додату вредност, у року прописаном законом 
којим се уређује порез на додату вредност, не изврши повраћај тог пореза, 
камата се обрачунава од наредног дана од дана истека тог рока. 

Обвезнику који је поднео захтев за рефакцију, односно за рефундацију 
пореза, камата се обрачунава по истеку рока од 30 дана од дана доношења 
решења којим му је утврђено право на рефакцију, односно за рефундацију. 

Начин евидентирања камате министар ближе уређује актом из члана 
163. став 2. овог закона. 
  

Члан 78. 
Покретање поступка принудне наплате пореза има за последицу: 
1) наплату из целокупне имовине пореског обвезника, осим из дела 

одређеног у члану 82. овог закона; 
2) плаћање трошкова из члана 83. овог закона ; 
3) увећање целокупног пореског дуга, који је предмет принудне наплате 

за 5% на дан почетка поступка принудне наплате (у даљем тексту: увећање 
пореског дуга). 

3) УВЕЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА, КОЈИ У СЕБИ НЕ САДРЖИ КАМАТУ И 
КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5% НА ДАН ПОЧЕТКА 
ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ НА КОЈИ СЕ ОБРАЧУНАВА КАМАТА (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УВЕЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА). 



22 
 

Износ увећања пореског дуга је приход буџета Републике, осим износа 
увећања пореског дуга који је правна последица принудне наплате изворних 
прихода јединице локалне самоуправе, који припада буџету јединице локалне 
самоуправе.  

 
Члан 87а 

Ради обезбеђења наплате пореза и споредних пореских давања после 
почетка поступка принудне наплате из новчаних средстава пореског обвезника 
на његовим рачунима на основу решења из члана 92. став 2. овог закона, 
Пореска управа решењем установљава привремену меру обезбеђења наплате 
пореског потраживања. 

Привремена мера из става 1. овог члана је забрана пореском обвезнику 
да новчане обавезе које има према трећим лицима измирује уговарањем 
промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу 
(асигнација, цесија и др.), пребијањем (компензација) и на други начин у складу 
са законом. 

Решење Пореске управе о установљавању привремене мере из става 2. 
овог члана постаје извршно даном достављања пореском обвезнику. 

Решење из става 2. овог члана доставља се организацији надлежној за 
принудну наплату заједно са извршним решењем Пореске управе о принудној 
наплати пореза и споредних пореских давања из новчаних средстава пореског 
обвезника. 

Организација надлежна за принудну наплату је дужна да одмах по 
пријему решења из става 2. овог члана изврши његов упис у регистар 
блокираних рачуна под датумом и тачним временом пријема. 

Привремена мера из става 2. овог члана извршава се у складу са 
одредбама закона којим се уређује платни промет, ОДНОСНО ОДРЕДБАМА 
ДРУГИХ ЗАКОНА, а које се односе на принудну наплату са рачуна клијента. 

Банка је дужна да по пријему налога од стране организације надлежне за 
принудну наплату, издатог на основу решења из става 2. овог члана, одмах 
обустави измирење новчаних обавеза које порески обвезник има према трећим 
лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника у 
одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу 
пребијања (компензација) и по другом основу у складу са законом, осим за 
плаћања по основу исплата зарада и накнада трошкова (за долазак на рад и 
одлазак с рада и за време проведено на службеном путу у земљи и 
иностранству), као и по основу других примања (отпремнина при одласку у 
пензију, солидарна помоћ и помоћ у случају смрти запосленог или члана 
његове уже породице) и новчаних накнада из социјалног програма за запослене 
којима престаје радни однос у процесу реструктурирања предузећа и припреме 
за приватизацију, стечаја и ликвидације. 

Привремена мера из става 2. овог члана траје до наплате пореза на 
основу извршеног решења Пореске управе о принудној наплати пореза и 
споредних пореских давања из новчаних средстава пореског обвезника, ради 
чијег обезбеђења наплате је и установљена. 

Пореска управа може, на образложени захтев пореског обвезника, уз 
сагласност министра, укинути установљену привремену меру из става 2. овог 
члана, ако порески обвезник поднесе средство обезбеђења наплате пореског 
потраживања из члана 74. став 2. овог закона. 

 
Члан 95. 

Принудна наплата пореза и споредних пореских давања из новчаних 
средстава пореског обвезника, на основу решења из члана 92. став 2. овог 
закона, је пренос средстава са рачуна пореског обвезника отвореног код банке 
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на одговарајући уплатни рачун јавних прихода, на основу решења о принудној 
наплати пореза. 

Решење из става 1. овог члана садржи и налог организацији за послове 
принудне наплате да обрачуна камату на начин прописан овим законом, од 
дана доношења решења до дана преноса целокупног износа пореза и 
споредних пореских давања и да износ обрачунате камате пренесе на 
одговарајуће рачуне јавних прихода. 

Решење из става 1. овог члана извршава се на начин уређен законом 
којим се уређује платни промет, ОДНОСНО НА НАЧИН УРЕЂЕН ОДРЕДБАМА 
ДРУГИХ ЗАКОНА. 

Ако на рачуну пореског обвезника привремено нема довољно средстава, 
организација надлежна за принудну наплату, односно банка извршава решење 
сукцесивно, према расположивим средствима на рачуну, док се решење у 
целини не изврши. 

Ако банка не поступи на начин уређен у ставу 2. овог члана, наплата 
дугованог износа пореза и споредних пореских давања врши се непосредно из 
средстава која се налазе на рачуну банке. 

Решење о принудној наплати пореза из новчаних средстава пореског 
обвезника производи правно дејство од дана достављања организацији 
надлежној за принудну наплату до дана намирења обавеза, односно дана 
поништења решења. 
 

Члан 104. 
Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања или 

непосредном погодбом између купца и Пореске управе, о чему се доноси 
закључак. 

Усменим јавним надметањем, у смислу овог закона, сматра се усмено 
јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача. 

Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари из става 
1. овог члана јави само један понуђач, покретне ствари могу се продати том 
понуђачу непосредном погодбом. 

АКО НА НЕКОМ УСМЕНОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ НЕ УЧЕСТВУЈУ 
НАЈМАЊЕ ДВА ПОНУЂАЧА, УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ СЕ ПОНОВО 
ОГЛАШАВА У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ЗА КОЈИ ЈЕ БИЛО ОГЛАШЕНО 
УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ НА КОМЕ НИЈЕ БИЛО НАЈМАЊЕ ДВА 
ПОНУЂАЧА. 

Ако је покретна ствар подложна кварењу или ако њено чување изискује 
велике трошкове, Пореска управа ту ствар продаје непосредном погодбом, без 
одлагања. 

Продаја путем усменог јавног надметања одредиће се код ствари веће 
вредности, када се може очекивати да ће се продати по цени већој од износа 
који би се добио продајом путем непосредне погодбе. 

На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија 
је појединачна вредност преко 200.000 динара, могу учествовати само лица која 
положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари. У 
случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је 
достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је 
покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, 
а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у 
даљем поступку продаје те ствари. 

Продаји заплењених покретних ствари приступа се по истеку рока од 
осам дана од дана пописа. 

Пореска управа ће, у року од пет дана од дана заплене, огласити продају 
ствари на интернет страни и огласној табли. Оглашавање продаје ствари врши 
се и у дневном листу који се продаје на територији целе Републике, ако је 
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процењена вредност покретних ствари које се продају путем усменог јавног 
надметања већа од 1.000.000 динара. 

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима 
повезана лица не могу бити купци ствари из става 1. овог члана. 

Забрана за лица из става 9. овог члана односи се и на препродају 
купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим 
лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји. 

На првом усменом јавном надметању, као и у року одређеном за продају 
непосредном погодбом, покретна ствар се не може продати по цени нижој од 
60% процењене вредности. 

Ако се покретна ствар не прода на првом усменом јавном надметању, 
закључком се одређује и заказује друго, у року од осам дана од дана 
одржавања првог јавног надметања. 

На другом усменом јавном надметању покретна ствар се не може 
продати по цени нижој од 30% утврђене процењене вредности. 

Ако покретна ствар не буде продата ни на другом усменом јавном 
надметању у року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању 
продаје путем усменог јавног надметања, Пореска управа ће констатовати да 
продаја није успела и донеће закључак да се наставља са продајом 
непосредном погодбом, а продајна цена је предмет договора између Пореске 
управе и купца и за њу се не тражи сагласност пореског обвезника. 

Продаја ствари путем непосредне погодбе понавља се све до продаје 
покретне ствари, односно до истека рока од шест месеци од доношења 
закључка из става 14. овог члана.  

АКО ПОКРЕТНА СТВАР НЕ БУДЕ ПРОДАТА НИ НА ДРУГОМ УСМЕНОМ 
ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, ЈАВНА НАДМЕТАЊА СЕ ПОНАВЉАЈУ НА НАЧИН ИЗ 
СТАВА 12. ОВОГ ЧЛАНА, СА НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ ОД ЈЕДНЕ ТРЕЋИНЕ 
ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ, СВЕ ДО ПРОДАЈЕ СТВАРИ, ОДНОСНО ИСТЕКА 
РОКА ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА ЗАКЉУЧКА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ПРОДАЈЕ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. 

ПОКРЕТНЕ СТВАРИ КОЈЕ НИСУ ПРОДАТЕ НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ У РОКУ ИЗ СТАВА 11.  ОВОГ ЧЛАНА ПРОДАЈУ СЕ ПО 
ПРАВИЛИМА КОЈА ВАЖЕ ЗА ДРУГО И НАРЕДНА УСМЕНА ЈАВНА 
НАДМЕТАЊА. ПОКРЕТНЕ СТВАРИ СЕ МОГУ ПРОДАТИ НА ПРВОМ УСМЕНОМ 
ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ИЗНОС КОЈИ ЈЕ МАЊИ ОД 60% ОД УТВРЂЕНЕ 
ПОЧЕТНЕ ВРЕДНОСТИ, ОДНОСНО ПО ЦЕНИ НИЖОЈ ОД 30% УТВРЂЕНЕ 
ПОЧЕТНЕ ВРЕДНОСТИ, НА ДРУГОМ УСМЕНОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, АКО 
СЕ СА ТИМ ПИСМЕНО САГЛАСИ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК. 

Када су заплењене ствари продате, Пореска управа ће купцу, после 
извршене уплате износа за који му је покретна ствар продата, издати документ 
о продаји имовине којим се купцу потврђује да је на њега пренето право својине 
и да је правни основ стицања права својине куповина ствари у поступку 
принудне наплате пореза. 

Поступак продаје заплењених ствари прекида се када постигнута цена 
достигне висину дугованог пореза и споредних пореских давања, а преостале 
ствари враћају се пореском обвезнику. 

Ако продаја заплењених ствари није успела на првом усменом јавном 
надметању, као и на наредним јавним надметањима, односно путем 
непосредне погодбе, у року  из става 15. овог члана,  У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА 
ОД ДАНА ДОНОШЕЊА ЗАКЉУЧКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ 
УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, ОДНОСНО НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ, ствари 
се преносе у својину Републике решењем Пореске управе, односно у својину 
јединице локалне самоуправе решењем надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, по цени која ће се утврдити накнадном проценом њихове 
вредности. 
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Орган надлежан за евиденцију покретних ствари у државној својини 
дужан је да, у року од 30 дана од дана правоснажности решења из става 18. 
овог члана, покретне ствари пренете у својину Републике преузме у државину. 

За материјалне и правне недостатке покретне ствари који настану на 
покретној ствари након доставе решења из става 18. овог члана и извршене 
записничке примопредаје ствари надлежном органу за евиденцију покретних 
ствари у државној својини, као и за штету која настане услед истих, одговара 
надлежни орган за евиденцију покретних ствари у државној својини. 

Влада ближе уређује начин и поступак са стварима из става 19. овог 
члана. 

Покретне ствари на усменом јавном надметању или непосредном 
погодбом купују се у виђеном стању. 

О извршеној продаји покретних ствари саставља се записник. 
 

Члан 114е 
Одредбе овог закона о застарелости права на утврђивање, наплату и 

повраћај примењују се и на све јавне приходе за које је застарелост прописана 
другим пореским законом на друкчији начин. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА О ЗАСТАРЕЛОСТИ ПРАВА НА 
УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И ПОВРАЋАЈ НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА ДОПРИНОСЕ 
ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ. 

 
Члан 114з 

Застарелост права Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и 
споредних пореских давања не тече: 

1) за време од покретања управног спора до правоснажности судске 
одлуке; 

2) за време када је другим законом прописано да се порески поступак не 
може отпочети, односно да се започети порески поступак прекида. 

Време трајања застоја застарелости из става 1. овог члана не рачуна се 
у AПСОЛУТНИ рок за застарелост. 

 
Члан 123. 

Теренска контрола представља скуп радњи којима Пореска управа 
проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од 
стране пореских обвезника. 

Теренску контролу обавља порески инспектор на основу налога за 
контролу. 

Поједине радње у оквиру одређених поступака теренске контроле 
прописаних овим законом обавља порески контролор. 

Порески инспектор у току теренске контроле користи и податке 
прикупљене на начин из члана 120. став 1. овог закона. 

 
Члан 124. 

Налог за теренску контролу Пореска управа доставља пореском 
обвезнику, на начин из члана 36. овог закона, непосредно пре почетка 
контроле. 

У случају из члана 118. став 3. овог закона, као и контроле мењачког 
пословања, контроле приређивања игара на срећу и контроле евидентирања 
промета преко фискалних каса, поступак теренске контроле отпочиње без 
достављања налога за теренску контролу пореском обвезнику. 

Порески инспектор је дужан да покаже службену легитимацију пореском 
обвезнику, а порески контролор службену легитимацију или решење о 
овлашћењу. 
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Пореска управа може да одложи почетак спровођења теренске контроле 
ако порески обвезник поднесе усмени приговор одмах по пријему налога из 
става 1. овог члана, наводећи разлоге за одлагање контроле, с тим што је у 
року од 24 часа од пријема налога дужан да достави приговор у писменом 
облику Пореској управи. 

Ако порески инспектор оцени да је усмени приговор изјављен да би се 
ометала теренска контрола, отпочеће поступак контроле и навести у записнику 
разлоге на основу којих је донео такву одлуку. 

По приговору из става 4. овог члана, Пореска управа доноси закључак 
против којег није допуштен правни лек. 

 
Члан 128. 

Порески инспектор саставља записник о теренској контроли. 
Свака страна записника мора бити означена редним бројем и потписана. 
Записник о теренској контроли доставља пореском обвезнику, у року од 

пет дана од дана завршетка контроле. 
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ЗАПИСНИК О ТЕРЕНСКОЈ 

КОНТРОЛИ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ И ДРУГИХ 
КОНТРОЛА КОЈЕ СЕ ВРШЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 118. СТАВ 3. И 
ЧЛАНА 124. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, ДОСТАВЉА СЕ ПО ОКОНЧАЊУ 
КОНТРОЛЕ. 

На записник о теренској контроли порески обвезник има право да 
поднесе примедбе у року од осам дана од дана пријема записника, осим на 
донето усмено решење из члана 133. став 2. овог закона.  

НА ЗАПИСНИК О ТЕРЕНСКОЈ КОНТРОЛИ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА 
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИМА ПРАВО ДА ПОДНЕСЕ ПРИМЕДБЕ У РОКУ ОД ДВА 
ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАПИСНИКА. 

Ако су примедбе поднете на страном језику у року из става 4. СТ. 5. И 6. 
овог члана, сматраће се да су благовремено поднете ако се у року од наредна 
два дана достави превод примедби на српски језик оверен од стране 
овлашћеног лица. 

Ако су у примедбама изнети нови докази и чињенице, због којих би 
требало променити чињенично стање утврђено у записнику или изменити 
раније правне оцене, порески инспектор ће о таквим доказима и чињеницама 
или о новим правним оценама саставити допунски записник. 

На допунски записник из става  6. СТАВА 8. овог члана не може се 
изјавити приговор. 

 
Члан 129а 

Изузетно од члана 118 , члана 123. став 2, члана 124. ст. 1, 2, 4. и 6. и 
члана 126. овог закона, теренска контрола код лица које обавља 
нерегистровану, односно непријављену делатност врши се без плана контроле 
и налога за контролу. 

Ако се у поступку теренске контроле утврди да лице обавља 
нерегистровану, односно непријављену делатност, пореска обавеза том лицу 
утврђује се решењем, применом методе процене пореске основице 
парификацијом. 

Пореска обавеза по основу прихода остварених обављањем делатности 
из става 2. овог члана утврђује се применом пореске стопе по којој се утврђује и 
плаћа порез на доходак грађана на друге приходе, без признавања нормираних 
трошкова. 

Решење о утврђивању пореза из става 2. овог члана доставља се лицу 
које обавља нерегистровану, односно непријављену делатност, са налогом да у 
року од 45 дана од дана достављања решења, код надлежних органа изврши 
регистрацију, односно пријаву те делатности, плати утврђену пореску обавезу 
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на прописане уплатне рачуне јавних прихода и отклони друге утврђене повреде 
закона. 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 
ДОСТАВЉА СЕ ЛИЦУ КОЈЕ ОБАВЉА НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО 
НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ, СА НАЛОГОМ ДА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД 
ДАНА ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА ПЛАТИ УТВРЂЕНУ ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ НА 
ПРОПИСАНЕ УПЛАТНЕ РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА, А У ДОДАТНОМ РОКУ 
ОД 30 ДАНА, КОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ИЗВРШИ РЕГИСТРАЦИЈУ, 
ОДНОСНО ПРИЈАВУ ТЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОТКЛОНИ ДРУГЕ УТВРЂЕНЕ 
ПОВРЕДЕ ЗАКОНА. 

 
Члан 129р 

Пореска управа врши теренску контролу над приређивањем игара на 
срећу у складу са овим законом, која представља поступак провере и 
утврђивања законитости и правилности приређивања игара на срећу сходно 
прописима којима се уређује приређивање игара на срећу. 

На поступак теренске контроле приређивања игара на срећу, мере које 
се предузимају у току и после обављене контроле, као и на поступак по 
правним лековима, сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на 
пореску контролу. 

У поступку теренске контроле, порески инспектор има овлашћење да 
присуствује отварању, обрачунавању и затварању столова и аутомата за игре 
на срећу, као и дневном обрачуну благајне, у играчницама, у просторијама са 
аутоматима, односно уплатно-исплатним местима. 

Ако у вршењу послова теренске контроле порески инспектор утврди да 
се приређивање игара на срећу врши без одобрења Пореске управе или другог 
органа надлежног за издавање тог одобрења, односно супротно одредбама 
закона који регулише област игара на срећу, без одлагања ће донети решење о 
привременом затварању објекта, односно просторија у којима се врши 
приређивање игара и привременом одузимању опреме и предмета који су 
употребљени или су могли бити употребљени за приређивање игара на срећу, 
НЕЗАВИСНО ОД ТОГА ДА ЛИ ЈЕ ДОНЕТО РЕШЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 129А СТ. 2. И 
4. ОВОГ ЗАКОНА.  

Порески инспектор је дужан да у року од 30 дана од дана доношења 
решења из става 4. овог члана, поднесе кривичну пријаву против лица од кога 
је привремено одузета опрема и предмети. 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ДУЖАН ДА, АКО УТВРДИ ДА ЧИЊЕНИЦЕ И 
ОКОЛНОСТИ УКАЗУЈУ НА ПОСТОЈАЊЕ ОСНОВА СУМЊЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНО 
ПОРЕСКО КРИВИЧНО ДЕЛО ОД СТРАНЕ ЛИЦА ОД КОГА ЈЕ ПРИВРЕМЕНО 
ОДУЗЕТА ОПРЕМА И ПРЕДМЕТИ, ОДМАХ НАКОН ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ИЗ 
СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ПОСТУПИ НА НАЧИН ИЗ ЧЛАНА 136. ОВОГ ЗАКОНА. 

Након окончања кривичног поступка Пореска управа одлучиће решењем 
о привремено одузетој опреми и предметима. 

Ако се у поступку теренске контроле приређивача игара на срећу утврди 
држање и коришћење непријављених аутомата, столова, уплатно-исплатних 
места који служе за приређивање посебних игара на срећу клађења или опреме 
која служи за приређивање игара на срећу преко средстава електронске 
комуникације, порески инспектор ће предузети мере из ст. 4-6. овог члана. 

Решење из ст. 4. и 6. овог члана је коначно. 
Трошкове извршења решења из ст. 4. и 6. овог члана у целости сноси 

порески обвезник. 
  

Члан 135. 
Откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца обавља 

Пореска полиција. 
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Пореска кривична дела су кривична дела утврђена овим и другим 
законом, која као могућу последицу имају потпуно или делимично избегавање 
плаћања пореза, сачињавање или подношење фалсификованог документа од 
значаја за опорезивање, угрожавање наплате пореза и пореске контроле, 
недозвољен промет акцизних производа и друге незаконите радње које су у 
вези са избегавањем и помагањем у избегавању плаћања пореза. 

Ради откривања пореских кривичних дела и њихових извршилаца 
Пореска полиција у предистражном поступку поступа као орган унутрашњих 
послова и овлашћена је да, у складу са законом, предузима све потражне 
радње, изузев ограничења кретања. 

Пореска полиција, у складу са одредбама закона којим се уређује 
кривични поступак, може позивати и саслушавати осумњиченог укључујући и 
његово принудно довођење, пре покретања кривичног поступка извршити 
претресање стана, пословних или других просторија, превозних средстава и 
лица када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело и 
извршити привремено одузимање предмета који могу послужити као доказ у 
кривичном поступку за пореска кривична дела. Претресање стана и других 
просторија може се вршити само на основу наредбе суда и уз присуство два 
сведока. 

Овлашћења из ст. 3. и 4. овог члана Пореска полиција предузима 
самостално, а уколико се приликом спровођења тих овлашћења основано 
очекује отпор, на захтев Пореске полиције, Министарство унутрашњих послова 
пружиће помоћ ради омогућавања спровођења извршења тих овлашћења. Са 
Министарством унутрашњих послова Пореска полиција остварује и друге 
облике сарадње. 

ОВЛАШЋЕЊА ИЗ СТ. 3. И 4. ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕСКА ПОЛИЦИЈА 
ПРЕДУЗИМА САМОСТАЛНО ИЛИ У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА. СА МИНИСТАРСТВОМ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
ПОРЕСКА ПОЛИЦИЈА ОСТВАРУЈЕ И ДРУГЕ ОБЛИКЕ САРАДЊЕ. 

Облик и начин остваривања сарадње из става 5. овог члана споразумно 
ће својим актом ближе уредити министар надлежан за послове финансија и 
министар надлежан за унутрашње послове. 
 

Члан 157. 
Међународном правном помоћи, у смислу овог закона, сматра се право 

Пореске управе да се у току пореског поступка обрати за пружање правне 
помоћи иностраном пореском органу, као и обавеза Пореске управе да такву 
помоћ пружи иностраном пореском органу. 

Пружање међународне правне помоћи заснива се на међународним 
уговорима. 

Ако пружање међународне правне помоћи није уређено међународним 
уговором, правна помоћ ће се пружити под условима: 

1) ако постоји реципроцитет; 
2) ако се држава која прима правну помоћ обавеже да примљене 

информације и документацију користи само у сврху пореског, прекршајног или 
кривичног поступка, као и да ће бити доступне само лицима, органима управе, 
односно правосудним органима надлежним за одређени порески предмет или 
спровођење прекршајног, односно кривичног поступка у вези са тим предметом; 

3) ако држава којој се пружа правна помоћ изрази спремност да код 
пореза на доходак, добит и имовину споразумно избегне могуће двоструко 
опорезивање одговарајућим разграничењем пореске јурисдикције; 

4) ако задовољење замолнице не угрожава јавни поредак или друге 
битне интересе Републике; 

5) ако не постоји опасност да би пружање правне помоћи довело до 
одавања службене или професионалне тајне ТАЈНОГ ПОДАТКА ИЛИ 
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ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ или да би се резидентном пореском обвезнику могла 
нанети штета већих размера. 

 
Члан 165. 

По жалбама изјављеним против првостепених решења донетих у 
пореском поступку решава министар или лице које он овласти. 

Пореска управа издаје прекршајне налоге сходном применом закона 
којим се уређују прекршаји. 

ПО ЖАЛБАМА ИЗЈАВЉЕНИМ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНИХ РЕШЕЊА 
ДОНЕТИХ У ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋСТВА ЗА 
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ОДЛУЧУЈЕ МИНИСТАР НА ПРЕДЛОГ 
КОМИСИЈЕ КОЈУ ОБРАЗУЈЕ ЗА ТУ СВРХУ. 

 
Члан 176б 

Порески прекршаји су прекршаји одредаба садржаних у пореским 
законима ПРОПИСАНИ ОВИМ ЗАКОНОМ (у даљем тексту: општи порески 
прекршаји правних лица и предузетника), ПРЕКРШАЈИ ПРОПИСАНИ У 
ПОРЕСКИМ ЗАКОНИМА, КАО И прекршаји одредаба садржаних искључиво у 
овом закону (у даљем тексту: посебни порески прекршаји). 

За утврђивање прекршајне одговорности у складу са овим законом, 
предузетником се сматра и физичко лице које је обвезник пореза на додату 
вредност, а одговорним лицем у правном лицу и одговорно лице лица из члана 
27. став 2. тачка 2) овог закона. 

 
Члан 177. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе 
пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез, казниће се за прекршај 
новчаном казном у висини од 30% до 100% износа дугованог пореза утврђеног 
у поступку пореске контроле, а не мање од 500.000 динара за правно лице, 
односно 100.000 динара за предузетника. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе 
пореску пријаву, а обрачуна али не плати порез казниће се за прекршај 
новчаном казном у висини од 20% до 75% износа дугованог пореза утврђеног у 
пореској контроли, а не мање од 400.000 динара за правно лице, односно 
80.000 динара за предузетника. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који поднесе пореску 
пријаву, али не плати порез казниће се за прекршај новчаном казном у висини 
од 10% до 50% износа дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не 
мање од 250.000 динара за правно лице, односно 50.000 динара за 
предузетника. 

Порески обвезник - правно лице који не поднесе пореску пријаву, али 
плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном 
казном у висини од 100.000 до 2.000.000 динара, а предузетник новчаном 
казном у висини од 50.000 до 500.000 динара. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе 
пореску пријаву у случајевима када је законом прописано да се не спроводи 
самоопорезивање, или по налогу контроле, казниће се за прекршај новчаном 
казном из става 1. овог члана. 

За прекршаје из ст. 1. до 5. овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 

Порески обвезник - правно лице који неблаговремено поднесе пореску 
пријаву и не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај 
новчаном казном у износу од 150.000 100.000 динара. 
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Порески обвезник - правно лице који неблаговремено поднесе пореску 
пријаву, а плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај 
новчаном казном у износу од 100.000 динара. 

Порески обвезник - правно лице који благовремено поднесе пореску 
пријаву, а не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај 
новчаном казном у износу од 100.000 динара. 

За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном у износу од 50.000 динара. 

За прекршај из ст. 8. и 9. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном у износу од 40.000 динара. 

ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ СТ. 7. ДО 9. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 
10.000 ДИНАРА. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не изврши уплату 
пореза утврђеног решењем Пореске управе казниће се новчаном казном из 
става 1. овог члана. 

Порески обвезник - правно лице који по истеку прописаног рока изврши 
уплату пореза утврђеног решењем Пореске управе казниће се новчаном казном 
у износу од 100.000 динара. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 13. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000  ДО 100.000  
ДИНАРА, А ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 14. ОВОГ ЧЛАНА НОВЧАНОМ КАЗНОМ У 
ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА. 

За прекршај из става 13. СТАВА 14. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном у износу од 40.000 динара. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који Пореској управи не 
поднесе информативну пореску пријаву казниће се за прекршај новчаном 
казном у висини од 3% укупног прихода оствареног за претходну пословну 
годину, а ако у њој не наведе потпуне податке новчаном казном у висини од 
100.000 до 2.000.000 динара. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 17. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000  ДО 100.000  
ДИНАРА. 

Применом одредаба ст. 1, 2, 3, 12. и 15. 1, 2, 3, 13. И 17. овог члана не 
може се утврдити новчана казна у износу вишем од највишег износа новчане 
казне прописане законом којим се уређују прекршаји. 

 
Члан 178. 

Ако је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи од износа који је 
требало утврдити у складу са законом, порески обвезник - правно лице или 
предузетник казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% разлике 
ова два износа. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који у пореској пријави 
да нетачне податке што је за последицу имало или могло да има утврђивање 
мањег износа пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% 
разлике износа пореза који је утврђен или требао да буде утврђен у складу са 
законом и износа пореза који је утврђен или требао да буде утврђен према 
подацима из пореске пријаве. 

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном 
казном најмање у износу од 200.000 динара, а предузетник најмање у износу од 
100.000 динара. 

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 

Ако разлика из ст. 1. и 2. овог члана износи до 5% износа који је утврђен 
или је требало да буде утврђен, порески обвезник - правно лице казниће се 
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новчаном казном у висини од 100.000 динара, а порески обвезник - предузетник 
новчаном казном у висини од 50.000 динара ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - 
ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 50.000 ДИНАРА, А 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 
10.000 ДИНАРА. 

Применом одредаба ст. 1. и 2. овог члана не може се утврдити новчана 
казна у износу вишем од највишег износа новчане казне прописане законом 
којим се уређују прекршаји. 
 

Члан 179. 
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 
1) не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију 

( члан 25. тачка 1), члан 27. и члан 28. став 7); 
2) на захтев Пореске управе не достави, или не достави у одређеном 

року, пословне књиге и евиденције које са њим повезана нерезидентна лица 
воде у иностранству или Аутономној покрајини Косово и Метохија, односно 
оверене преписе или оверене преводе тих књига и евиденција ( члан 37. ст. 3-
5); 

2а) на захтев Пореске управе не обезбеде извод података из својих 
електронски вођених пословних књига и евиденција, приступ и увид у податке у 
својим електронско вођеним пословним књигама и евиденцијама, приступ и 
увид у софтверску и хардверску опрему, као и базу података који се користе у 
оквиру система за електронско вођење пословних књига и евиденција ( члан 
37а став 1); 

2б) пореску пријаву не подносе у електронском облику (члан 38. став 8); 
2в) брисана („Службени гласник РС”, број 68/14) 
3) у појединачној пореској пријави наведе нетачне податке (члан 41); 
3а) лицу за које је платио порез по одбитку не изда потврду најкасније до 

31. јануара године која следи години у којој је плаћен порез по одбитку, која 
садржи податке о плаћеном порезу по одбитку ( члан 41. став 11); 

4) на захтев Пореске управе не достави, или не достави на означено 
место на увид и проверу пословне књиге и евиденције, пословну документацију 
и друге исправе ( члан 25. тачка 3) и члан 44 ); 

5) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту, 
односно да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50 ); 

6) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места 
на којем се спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако 
одбије да ствари које поседује учини доступним за потребе спровођења 
принудне наплате ( члан 89. став 7. и члан 90. став 3); 

6а) ако не поступи по налогу из решења из члана 96а став 2. овог закона, 
односно ако у прописаном року не обавести надлежни порески орган о 
променама које могу утицати на извршење решења из члана 96а став 2. овог 
закона ( члан 96а ст. 3. и 4); 

7) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника 
која се код њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо 
предаје ствари ( члан 103. став 1); 

8) онемогућава пореском инспектору, односно пореском извршитељу да 
уђе на земљиште и у просторије у којима обавља делатност, а по одобрењу 
суда и у стан ради подвргавања контроли, односно спровођења принудне 
наплате ( члан 25. тачка 7) и члан 125. став 5); 

9) код њега запослено лице омета овлашћеног службеника Пореске 
управе - пореског инспектора да привремено запечати пословни или складишни 
простор у поступку теренске контроле, да обави принудну наплату или другу 
законом утврђену дужност ( члан 126. став 2); 
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10) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе 
документацију, или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве које 
су од утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање ( члан 
25. тачка 3), члан 121. став 1. и члан 127. став 1); 

11) пореском инспектору у поступку теренске контроле не омогући увид у 
стање робе, односно у пословне књиге, евиденције и другу документацију или 
исправе, или ако то у његово име не учини од њега одређено или код њега 
запослено лице или друго лице ( члан 127. ст. 2, 3. и 7); 

12) код њега запослено лице онемогућава пореског инспектора у 
спровођењу мере одузимања робе или одузимања документације у току 
пореске контроле ( члан 130); 

13) отуђи ствари за које је порески инспектор изрекао меру привремене 
забране отуђења ( члан 132. став 3. тачка 5); 

14) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске 
полиције ( члан 135. став 3). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 50.000 до 500.000 динара. 

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

1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о 
лицу које је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са 
пореским обавезама ( члан 14. став 2); 

2) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о 
отварању или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и 
Метохија или у иностранству ( члан 25. тачка 8); 

3) за податке које обрађује средствима за аутоматску обраду података 
не обезбеди, на захтев Пореске управе, извод података на медију који Пореска 
управа назначи, или ако Пореској управи не омогући потпуни увид у 
рачуноводствени систем кроз документацију, а када је неопходно и кроз 
приступ хардверу и софтверу ( члан 37. став 6); 

4) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, 
или не пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног 
стања од значаја за опорезивање ( члан 45. и члан 47. став 2); 

5) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног 
потраживања пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује 
пореском обвезнику ( члан 97. став 2); 

6) Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке 
о хартијама од вредности пореског обвезника које код себе чува, са проценом 
њихове вредности, или ако у прописаном року не прода те хартије од вредности 
или их не прода под најбољим условима на тржишту, или ако остварена 
средства по одбитку прописане провизије и трошкова не уплати на рачун 
Пореске управе ( члан 98. ст. 3-5); 

7) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не 
сачува у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби ( члан 102. 
став 4); 

8) не изврши или не изврши у прописаном року решење о принудној 
наплати на заради и другим сталним новчаним примањима пореског обвезника, 
односно ако не изврши решење о наплати пореског дуга обвезника из 
сопствених средстава у складу са законом ( члан 189. ст. 8. и 9). 

За прекршај из става 4. овог члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 4. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 25.000 до 250.000 динара. 
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Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 

1) Пореској управи не пријави све касније измене података у пријави за 
регистрацију, односно упис у регистар или ако пријави нетачне измене података 
( члан 25. тачка 1); 

2) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на 
прописаном месту не унесе свој ПИБ ( члан 26. став 12); 

3) у пореску пријаву не унесе ПИБ пореског саветника, или је поднесе 
непотписану од тог лица, ако је то лице припремило пријаву или њен део ( члан 
38. став 4); 

4) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку 
канцеларијске контроле или да пружи тражена објашњења ( члан 25. тачка 9) и 
члан 121. став 1); 

5) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских 
инспектора у поступку теренске контроле ( члан 125. ст. 2. и 3); 

6) не буде присутан током теренске контроле, или одбије да учествује у 
поступку теренске контроле, у складу са овим законом ( члан 25. тачка 9) и члан 
127 ). 

За прекршај из става 7. овог члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара. 

За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 15.000 до 150.000 динара. 

(10) Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани 
регистар лица која обављају делатност ако изврши брисање лица без доказа о 
престанку пореских обавеза, односно брисању из евиденције прописане 
пореским законом који издаје надлежни порески орган, осим за лица из члана 
29. став 8. овог закона,  ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОПРИНОСА ЗА 
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ УКОЛИКО СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА 
ПЕНЗИЈУ СХОДНО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЕНЗИЈСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ( члан 29. став 7). 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
Агенција за привредне регистре ако изврши брисање привредног субјекта из 
прописаног регистра, региструје статусне промене, односно врши промене 
података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и 
облик организовања у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће 
се код привредног субјекта вршити пореска контрола до добијања обавештења 
да је пореска контрола завршена ( члан 29. став 9 ). 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
банка која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода 
физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог којим се 
банци налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку не 
садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који 
је доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона, осим исплате 
камате на штедне улоге својим депонентима ( члан 30а ). 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
банка која Пореској управи не достави у електронском облику податке о 
извршеним платним налозима за исплату, односно налозима за пренос по 
исплатиоцима прихода и шифрама плаћања до 5-ог у месецу за претходни 
месец, односно уплаћеним новчаним средствима на девизне рачуне физичких 
лица, у року од 30 дана од дана уплате или о уплатама на рачун обвезника 
пореза на доходак грађана по основу прихода од самосталних делатности у 
календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског месеца ( члан 
30б став 1). 
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Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
банка, која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење наплате је 
установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко 
рачуна пореског обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води 
надлежна организација, на основу пореског решења не пренесе са рачуна 
пореског обвезника, до висине расположивих средстава на том рачуну, на 
прописани уплатни рачун јавних прихода ( члан 66. став 6). 

 
Члан 180. 

Новчаном казном од 15.000 5.000 до 150.000 динара казниће се за 
прекршај физичко лице, које није предузетник ако: 

1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о 
лицу које је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са 
пореским обавезама ( члан 14. став 2); 

2) брисана („Службени гласник РС”, број 68/14) 
3) омета или спречава овлашћеног службеника Пореске управе у 

обављању законом утврђене дужности у пореском поступку ( члан 25. тачка 7); 
4) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о 

отварању или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и 
Метохија или у иностранству ( члан 25. тачка 8); 

5) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на 
прописаном месту не унесе свој ПИБ ( члан 26. став 12); 

6) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у законском или 
додатном року пореску пријаву, или ако је поднесе непотписану, или у пријаву 
унесе нетачне податке, а не исправи их у прописаном року, или је поднесе без 
потребне документације и доказа од значаја за утврђивање пореза ( члан 25. 
тачка 2), члан 38. ст. 2. и 3, члан 40. став 1. и члан 41 ); 

7) на захтев Пореске управе, не достави или не достави на означено 
место на увид и проверу исправе од значаја за опорезивање ( члан 44 ); 

8) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, 
или не пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног 
стања од значаја за опорезивање ( члан 45. и члан 47. став 2); 

9) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту, 
односно да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50 ); 

10) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места 
на коме се спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако 
одбије да ствари које поседује учини доступним за потребе спровођења 
принудне наплате ( члан 89. став 7. и члан 90. став 3); 

11) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног 
потраживања пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује 
пореском обвезнику ( члан 97. став 2); 

12) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување 
не сачува у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби ( члан 
102. став 4); 

13) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника 
која се код њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо 
предаје ствари ( члан 103. став 1); 

14) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку 
канцеларијске контроле или да пружи тражена објашњења ( члан 25. тачка 9) и 
члан 121. став 1); 

15) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских 
инспектора у поступку теренске контроле ( члан 125. ст. 2. и 3); 

16) не омогући пореском инспектору да уђе на земљиште и у просторије 
у којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан, ради подвргавања 
контроли ( члан 125. став 5); 
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17) не буде присутан током теренске контроле, или одбије да учествује у 
поступку теренске контроле, у складу са овим законом ( члан 25. тачка 9) и члан 
127 ); 

18) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе 
документацију или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве од 
утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање ( члан 25. 
тачка 3), члан 121. став 1. и члан 127. став 1); 

19) пореском инспектору у поступку теренске контроле не омогући увид у 
стање робе, односно у документацију или исправе, а не одреди лице које ће то 
учинити у његово име ( члан 127. ст. 2. и 3); 

20) онемогућава пореског инспектора у спровођењу мере одузимања 
робе или одузимања документације у току пореске контроле ( члан 130 ); 

21) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске 
полиције ( члан 135. став 3). 

Порески обвезник из става 1. овог члана који не изврши уплату пореза 
утврђеног у пореској пријави, односно решењем Пореске управе казниће се 
новчаном казном у износу од 50% утврђеног пореза, а не мање од 50.000 5.000 
динара ( члан 25. тачка 6). 

 
Члан 181. 

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у: 

1) суду, органу локалне самоуправе, адвокатској комори, 
професионалном удружењу, као и у другом органу или организацији надлежним 
за упис у одговарајући регистар, ако Пореској управи не достави, или не 
достави у предвиђеном року прописано обавештење, односно податке ( члан 
29. став 2. и члан 184.); 

1а) органу који води евиденције о месту пребивалишта, односно 
боравишта физичког лица, ако Пореској управи у предвиђеном року не достави 
прописане податке ( члан 29. став 3); 

2) органу који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица, ако у 
прописаном року не обавести Пореску управу о подацима везаним за рођење 
или смрт, односно проглашење несталог лица за умрло ( члан 29. став 4); 

2а) банци, ако не обустави извршење налога пореског обвезника за 
пренос средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења о 
одузимању ПИБ-а ( члан 26. ст. 8. и 14); 

2б) банци, ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески 
обвезник има према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, 
односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), 
по основу пребијања (компензација) и по другом основу у складу са законом ( 
члан 87а ); 

2в) организацији за принудну наплату, ако не обрачуна камату на начин 
прописан овим законом, од дана доношења решења до дана преноса 
целокупног износа пореза и споредних пореских давања и ако износ 
обрачунате камате не пренесе на одговарајуће рачуне јавних прихода ( члан 
95. став 2); 

2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у прописани 
регистар лица која обављају делатност, ако изврши брисање лица без доказа о 
престанку пореских обавеза, односно брисању из евиденције прописане 
пореским законом који издаје надлежни порески орган, осим за лица из члана 
29. став 8. овог закона, ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОПРИНОСА ЗА 
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ УКОЛИКО СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА 
ПЕНЗИЈУ СХОДНО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЕНЗИЈСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ( члан 29. став 7); 
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2д) Агенцији за привредне регистре ако изврши брисање привредног 
субјекта из прописаног регистра, региструје статусне промене, односно врши 
промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, 
улог и облик организовања у периоду од добијања обавештења Пореске управе 
да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола до добијања 
обавештења да је пореска контрола завршена ( члан 29. став 9); 

3) банци, ако правном лицу, предузетнику или физичком лицу отвори 
рачун без поднетог доказа о извршеној регистрацији ( члан 30. став 1); 

3а) банци која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других 
прихода физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог 
којим се банци налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку 
не садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу 
који је доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона, осим 
исплате камате на штедне улоге својим депонентима ( члан 30а ); 

3б) банци која Пореској управи не достави у електронском облику 
податке о извршеним платним налозима за исплату, односно налозима за 
пренос по исплатиоцима прихода и шифрама плаћања до 5-ог у месецу за 
претходни месец, односно о уплаћеним новчаним средствима на девизне 
рачуне физичких лица, у року од 30 дана од дана уплате или о уплатама на 
рачун обвезника пореза на доходак грађана по основу прихода од самосталних 
делатности у календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског 
месеца ( члан 30б став 1); 

4) Пореској управи, односно код банке, ако не изврши, односно не 
изврши у прописаном року, или уз припадајућу камату повраћај више или 
погрешно плаћеног пореза и споредних пореских давања, односно пореску 
рефакцију, односно рефундацију пореза, односно прекњижавање ( члан 65. 
став 4); 

4а) банци која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење 
наплате је установљена привремена мера забране преноса новчаних 
средстава преко рачуна пореског обвезника и уписана у регистру блокираних 
рачуна који води надлежна организација, на основу пореског решења, не 
пренесе са рачуна пореског обвезника, до висине расположивих средстава на 
том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних прихода ( члан 66. став 6); 

5) брисана ("Службени гласник РС", бр. 61/07) 
6) органу надлежном за вођење заложног регистра покретних ствари, 

регистра непокретности, односно регистра блокираних рачуна, ако не упише 
заложно право пореског повериоца у прописаном року ( члан 87. став 5. и члан 
188. ст. 1. и 4); 

7) органу надлежном за вођење регистра непокретности, ако не достави, 
или не достави у прописаном року, Пореској управи тражени извод из јавних 
књига о непокретностима које су својина пореског обвезника и извештај да ли је 
уписана хипотека другог повериоца ( члан 90. став 2); 

8) банци, ако принудну наплату из новчаних средстава пореског 
обвезника не врши у складу са законом, или ако не изврши решење о наплати 
пореског дуга обвезника наплатом из средстава те банке у складу са законом ( 
члан 95. ст. 2. и 3); 

9) банци или другом правном лицу, код којег се чувају хартије од 
вредности пореског обвезника, ако Пореској управи не достави или не достави 
у прописаном року податке о тим хартијама од вредности са проценом њихове 
вредности, односно ако у прописаном року не прода те хартије од вредности 
или их не прода под најбољим условима на тржишту, или ако остварена 
средства по одбитку прописане провизије и трошкова не уплати на рачун 
Пореске управе ( члан 98. ст. 3-5); 
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10) банци, ако не поступи по решењу Пореске управе о забрани 
располагања средствима на рачуну пореског обвезника ( члан 132. став 3. тачка 
1); 

11) државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и 
локалне самоуправе, ако Пореској управи не достави чињенице које је дознало 
обављајући послове из свог делокруга, а које указују на могућност да пореска 
обавеза није испуњена ( члан 158 ); 

11а) јединици локалне самоуправе, ако у року од пет дана по истеку 
календарског месеца не достави Пореској управи у електронском облику назив, 
односно име и презиме и ПИБ обвезника пореза на имовину, податке из 
пореских пријава који су од значаја за утврђивање пореза на имовину, као и 
податке о наплати тог пореза, а по захтеву Пореске управе и податке о 
утврђивању и наплати осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе 
( члан 159 ); 

11б) државном органу и организацији, ако на захтев органа јединице 
локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана пријема захтева, не достави 
податке којима располаже вршећи послове из своје надлежности, а који су од 
значаја за утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе, 
односно које за те податке јединици локалне самоуправе наплати таксу или 
други трошак ( члан 159б ); 

12) банци, ако не обустави, или не обустави у прописаном року све 
трансакције преко рачуна правног лица, предузетника или физичког лица који 
нису доставили доказ о извршеној регистрацији ( члан 185. став 2); 

13) банци, ако не поступи по решењу о принудној наплати из новчаних 
потраживања пореског обвезника и не изврши пренос средстава са рачуна 
његовог дужника на прописани уплатни рачун јавних прихода, односно ако не 
изврши решење о принудној наплати дугованог износа непосредно из 
средстава те банке у складу са законом ( члан 189 ); 

14) органу надлежном за евиденцију непокретности и покретних ствари у 
државној својини ако у прописаном року не преузме у државину непокретности 
и покретне ствари пренете у својину Републике ( члан 104. став 19. и члан 110. 
став 11). 
 
 

Члан 181б 
 НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ДРЖАВНА ЛУТРИЈА СРБИЈЕ, ОДНОСНО ПРАВНО ЛИЦЕ, АКО 
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ ДОСТАВИ ДНЕВНЕ, МЕСЕЧНЕ И ГОДИШЊЕ 
ИЗВЕШТАЈЕ О ПРОМЕТУ, У ПИСАНОЈ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ (ЧЛАН 
129Њ).  

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
Државна лутрија Србије, односно правно лице, које се не одазове на позив 
Пореске управе, непосредно или преко пуномоћника, за учествовање у поступку 
канцеларијске контроле, односно не пружи потребна објашњења и 
документацију у року који одреди Пореска управа (члан 129о). 

За прекршај из става 1. СТ. 1. И 2. овог члана казниће се одговорно лице 
у Државној лутрији Србије, односно одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 15.000 до 150.000 динара. 
 

ЧЛАН 30.  
 ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК КОЈИ ОБЕЗБЕДИ ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ, МОЖЕ У 
ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ДО 29. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ, 
ИСТОВРЕМЕНО СА ПОДНОШЕЊЕМ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ИЗ ЧЛАНА 6. СТ. 2. 
И 5.  И СТАВ 6.  ПОДТАЧ.  (1)  И (2)  ОВОГ ЗАКОНА У ПИСМЕНОМ ОБЛИКУ -   
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НЕПОСРЕДНО ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ, ДА ТЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСИ И 
У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ НА ПРОПИСАНИ НАЧИН. 
 НА ОСНОВУ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
ПОДНЕТИХ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, НЕЋЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАТИ 
ПОРЕСКО ЗАДУЖЕЊЕ НА РАЧУНИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА. 
 

ЧЛАН 31.  
РАСПОРЕД УПЛАЋЕНОГ ИЗНОСА ПО ОСНОВУ ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА И 

СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ЗАКЉУЧНО СА 31. ДЕЦЕМБРОМ 2015. 
ГОДИНЕ, ИЗВРШИЋЕ СЕ ПРИМЕНОМ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 70. СТАВ 2. ЗАКОНА 
О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РСˮ, БР. 80/02, 84/02 - ИСПРАВКА, 23/03 - ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 
61/05, 85/05 - ДР. ЗАКОН, 62/06 - ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09 - ДР. ЗАКОН, 
53/10, 101/11, 2/12 - ИСПРАВКА, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 И 105/14). 

 
ЧЛАН 32. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ 1. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ. 
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И З Ј А В A  

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

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
 
1. Овлашћени предлагач: Влада  
Обрађивач: Министарство финансија  
 
2. Назив прописа 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ 
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
 
DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPLEMENTS TO LAW ON TAX 
PROCEDURE AND TAX ADMINISTRATION 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с 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) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа, 
 
Чл. 37, 72, 73. и 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, као и остали  рокови предвиђени у одредбама тачке 3а) ове изјаве 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума, 
 
Испуњава у потпуности. 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе 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 Еевропске уније и оцене 
усклађености са њима, 
 
Уговор о функционисању еропске уније, наслов VII – Заједничка правила о 
конкуренцији, опорезивању и усклађивању прописа - Усклађено 
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б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима, 
 
 
Секундарни извора права Европске уније погледу пореског поступка и пореске 
администрације нису релевантни за нормативну уређеност Предлога закона. 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима, 

/ 
 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
/ 

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

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

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


